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доц. д-р Райна сергеева Захариева
сУ „св. климент Охридски“ – ДИУУ

сЪВРЕМЕННИяТ МОДЕл НА РАЗВИВАЩИТЕ РОДИТЕлИ – ПОДкРЕПяЩИ 
ПРОЦЕсА НА ИЗРАсТВАНЕ И УЧЕНЕ НА сВОИТЕ ДЕЦА

ThE moDErN moDEl for parENTS-IN-DEVElopmENT, hElpING ThE procESS of ThEIr 
chIlDrEN GroWING-up aND EDucaTIoN
assoc. prof. rayna zaharieva
Sofia university „St. Kliment ohridsky“

abstract. Regardless . of . their . age, . the . children . are . in . possession . of . their . own . personality . that . supposes . a .
respect .to .the .children’ .integrity .and .support .to .their .potential . .This .article .aims .1) .to .orientate .the .parents .in .their .
support .for .growing-up .of .the .children’ .personality .and .2) .to .arrange .a .helpful .domestic .environment .for .learning .
and .development . .On .the .bases .of .humanistic .and .constructive .theories .for .children’ .unique .nature .and .potential .
and .contemporary .concept .for .successful .learning, .the .idea .for .helpful .domestic .environment .is .presented . .Several .
components .define .the .construction .of .this .idea: .parents’ knowledge .for .their .founding .role, .for .the .specification .
of .parents-children .interaction, .for .children’ .changes .and .characteristics .in .the .process .of .growth; .the parents’ four 
basic statements/trends/rules .in .children’ .bringing-up, .accustoming .and .supporting .the .processes .of .learning .and .
studying:

 .y The .children .own .various .individual .potentials . .Each .stage .of .children’ .development .gets .characterized .with .
specific .necessities;

 .y The .boys .and .the .girls .are .different .and .use .to .study .in .different .manners;
 .y Finding .out .the .successful .learning: .successful .learning .– .what .does .it .mean?

The .children’ .proper .self-estimation .is .the .key .to .the .complete .personality .
In .this .reference, .7 .recommendations .to .parents .for .development .of .children’ .proper .self-estimation .are .made .

available . .The .parent’s .timely .and .selfless .support .and .professional .help .provided .by .the .educational .institutions .
are .needed .for .successful .development .of .inner .children’ .potential . .This .childhood’s .outcome .is .going .to .be .a .solid .
basis .for .the .complete .growth .of .the .child’s .potential .and .its .personality’s .realization .within .the .next .stages .of .life .

Keywords: parents .in .development, .helpful .environment, .potential .for .development, .knowledge .construction, .
learning .strategies, .pupil’s .positive .self-concept .(self-estimation)

Как бихме живели щастливо с детето и хората?
Като ги приемем такива, каквито са, без да искаме да ги променяме. 

д-р Менис Юсри

Детето .е .част .от .живота, .елемент .от .структурата .на .едно .семейство .с .неговото .многообра-
зие .от .роли .– .човешко .дете, .братче, .сестриче, .братовчед, .приятел, .спортист, .певец, .танцьор, .ху-
дожник, .математик, .ученик .от .… .клас .и .т .н . .Детето .е .личност .– .независимо .от .неговата .възраст .– .
и .предполага .уважение .към .неговата .цялостност .и .многообразие .

Изкривеният, .ограниченият .поглед .към .детето .само .през .ролята .на .ученик, .която .може .да .бъде .
издигната .на .пиедестала .от .родителите .или .учителите, .е .твърде .неприемлив .относно .задачите .на .
възрастта .и .цялостното .развитие .на .детската .личност .

Целта .на .настоящата .статия .е .да .насочи .родителите .към .подпомагане .както .на .личностното .
израстване .на .детето .им, .така .и .към .организиране .на .подкрепяща .домашна .среда . .В .този .смисъл .се .
налага .и .една .по-цялостна .рамка .на .разглежданата .проблематика, .очертана .в .отделни .кратки .теми .

За базисната роля на родителя и специфичната интеракция родители – дете/деца
Общоприето .е .в .днешно .време .да .се .смята, .че .първите .седем .години .от .живота .са .отговорни .за .

оформянето .на .психиката .и .личността .на .човек, .както .и .че .те .обуславят .облика .му, .такъв, .какъвто .
ще .бъде .той .през .целия .живот . Тези .предпоставки .могат .да .работят .в .подкрепа .на .целите .и .мечти-
те .в .по-късна .възраст .или .да .им .пречат . .

Първата .„връзка“, .в .която .всеки .индивид .влиза, .е .тази .с .родителите .– .особено .с .майката, .и .тя .
формира .модела .на .взаимоотношенията, .които .индивидът .ще .има .през .живота .си . .До .известна .сте-
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пен .майката .представлява .„вратата“ .към .живота . .От .момента, .в .който .види .детето .си, .майката .
започва .да .определя .отношението .на .това .дете .към .живота .

Детето .имитира, .копира .и .научава .всичко .от .своите .родители . .Детето .се .учи .от .родителите .
си, .като .става .свидетел .на .това, .как .те .подхождат .към .различни .предизвикателства . .Затова .всяка .
нередност .или .безпокойство .в .рожденото .семейство .може .да .рефлектира .с .дълготрайни .отражения .
върху .живота .и .връзките .на .порастващото .дете/човек . .Детето .научава .начина, .по .който .да .живее .
живота .си, .и .видовете .поведение .от .родителите .си .по .време .на .първите .пет .години .– .т .нар . .период .
на .„изтеглянето .на .информация“ . .

Според .Брус .Липтън .[6] .съзнанието .заема .5% .от .ума .на .човек; .то .съдържа .нашите .желания .и .жи-
тейски .стремежи . .От .друга .страна, .в .подсъзнанието, .което .е .95% .от .човешкия .ум, се .съдържат .
програмите, .научени .от .родителите .и .вярванията .на .други .хора . .Поради .този .факт .подсъзнанието .
влияе .през .по-голямата .част .от .времето . .Тези .програми .и .вярвания .надделяват .над .намеренията, .за-
щото .въздействат .по-силно .и .по-влиятелно .

Това .е .причината .често .децата .да .постъпват .като .родителите .си, и .заради .програмирането, .
което .детето .е .получило .на .подсъзнателно .ниво, .може .да .бъде .много .трудно .да .се .отдели .от .тях . .
Когато .детето .се .ражда, .са .нужни .няколко .часа, .за .да .се .отдели .физически .от .майката, .но .емоционал-
ната .раздяла .продължава .цял .живот . .

В .много .отношения .ние .сме .нашите .родители, .тъй .като .ги .носим .в .себе .си .постоянно . .Нещо .по-
вече, .много .родители .забелязват, .че .децата .им .проявяват .някои .видове .поведения, .които .те .сами-
те .не .са .одобрявали .у .собствените .си .родители . .Следователно .ние .сме .и .нашите .деца, .тъй .като .на-
шите .деца .стават .като .нас .самите; .ако .ги .наблюдаваме, .ще .видим .какво .от .нашите .родители .но-
сим .в .себе .си .

В .заключение .ще .кажа, .че .да .си .родител .е .свързано .с .много .отговорности, .но .понякога .е .нужен .са-
мо .малко .„здрав .разум“, .ако .не .желаете .да .нанесете .на .детето .непоправими .травми .за .цял .живот .

За възрастта 6–12 години
Това .е .възрастта, .в .която .се .формират .качества .и .компетенции, .ключови .за .развитието .на .де-

тето .и .спомагащи .изграждането .му .като .личност .с .адаптивни .социални .умения .
Социалното .качество, .което .трябва .да .се .формира .през .детството, .е .инициативност . .Типично .

през .този .период .е .увеличаването .на .социалните .контакти . .Появяват .се .нови .отговорности .към .се-
бе .си .и .околните, .развива .се .способността .да .се .планира .и .осъществява .определено .поведение . .Дете-
то .започва .да .се .„идентифицира“ .с .хората, .чието .поведение, .характер .и .отношение .е .в .състояние .да .
разбере . .Постепенно .то .все .по-енергично .се .обучава, .изгражда .планове, .т .е . .ориентира .се .към .някаква .
цел . .Чувството .за .идентичност .приема .формата .на .израза .„Аз съм това, което ще стана“ . .

Много .важен .момент .е .родителите .да .успяват .да .подкрепят .и .поощряват .самостоятелността .
на .детето . .В .случай .на .ограничаване .на .стремежа .му .към .автономност .детето .развива .чувство .за .
„вина“ .и .става .неинициативно, .зависимо .от .околните, .липсва .му .целеустременост .за .поставяне .и .
постигане .на .реални .цели .

Социалното .качество, .което .трябва .да .се .изгради .през .периода .на .училищната .възраст, .е .трудо-
любие – .стремеж .към .усвояване .на .нови .навици .и .постигане .на .успех, .в .опозиция .на .чувството .за .не-
пълноценност . .Трудолюбието .се .изгражда .в .училище, .когато .децата .започнат .да .усвояват .социална-
та .култура .на .своето .общество, .знанията .и .правилата, .върху .основата .на .които .по-късно .ще .усво-
ят .нови .видове .умения .и .поведение . .Чувството .за .идентичност .приема .формата .на .израза .„Аз съм 
това, което съм научил“ .

Важно .е .децата .да .разберат, .че .тяхната .значимост .за .околните .се .формира .от .усвоените .зна-
ния .и .поведение, .а .не .от .качествата, .нямащи .нищо .общо .със .знанията .(например .раса, .пол, .религия, .
социално .положение) . .

Основни истини/насоки/правила за родителя при отглеждане и възпитание на детето 
Първа: Всяко .дете .има .различен .индивидуален .потенциал.
Всички .деца .са .различни, .няма .двама .души .– .дори .и .еднояйчните .близнаци .(или .клонинги), .които .

да .си .приличат .
Авторът .на .теорията .за .множествените .интелигентности .Х . .Гарднър .[2] .защитава .тезата, .че .

всяко .дете .притежава .различни .видове .интелигентности, .и .поради .това .отрича .„шаблонизирания“ .
подход .на .етикетиране .на .децата, .съобразно .с .техните .интелигентности . .В .своите .ранни .изследва-
ния .той .извежда .осем .типа .интелигентност: лингвистична, логико-математическа, пространстве-
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на, интраперсонална, интерперсонална, природна (натуралистична), телесно-кинестетична .и .музи-
кална . В .последните .години .той .говори .и .пише .за .включването .на .екологична .и екзистенциална .(ду-
ховна) .интелигентност .

Всеки .тип .интелигентност .има .определена .независимост, .от .една .страна, .но .в .конкретни .ситу-
ации .може .да .си .взаимодейства .с .други .интелигентности .[1] .

Предложенията .и .посланията .на .Х . .Гарднър .към .представителите .на .образователната .система .
на .проведения .международен .семинар .„Теория .за .множеството .интелигентности“ .са .в .три .посоки .

Първата .– .да .учим .децата .как .да .мислят, .изисква .се .да .заучават .фактически .материал, .който .те .
могат .да .приложат .адекватно .в .нови .познавателни .ситуации .в .образователната .среда, .аз .ще .доба-
вя .– .и .в .живота .

Втората . – . индивидуализиране . на . класната . стая, . домашната . атмосфера . или . образователния .
процес, .така .че .всяко .дете .да .демонстрира .своите .възможности .

Третата .– .плурализиране .на .класната .стая, .домашната .атмосфера .или .образователния .процес, .
т .е . .всяка .идея, .концепция, .теория .да .бъде .преподадена .по .няколко .начина, .за .да .активира .множест-
вените .интелигентности .

Теорията .на .Гарднър .е .един .дълбоко .хуманен, .позитивен, .обнадеждаващ .отговор .какво .да .се .пра-
ви .с .деца/възрастни, .които .имат .нарушени .висши .психични .функции . .Изследванията .на .автора .по-
казват, .че .детето .трябва .да .бъде .насочено .към .развитие .на .друга .интелигентност, .която .ще .ком-
пенсира .съответното .нарушение .и .ще .даде .възможност .за .пълноценен .социален .живот .на .детето .

Втора: .Момчетата .и .момичетата .са .различни .и .учат .по .различен .начин.
Когато .подкрепяме .ученето .на .детето, .често .пъти .майката .търси .опори .в .своя .минал .опит, .

най-често .в .нейния .начин .на .учене .и .разбиране .на .учебния .материал . .И .ако .трябва .да .подкрепи .уче-
нето .на .своя .син, .твърде .вероятно .е .да .не .получи .адекватна .реакция . .В .тази .връзка, .важно .е .всеки .ро-
дител .да .отчита .различието, .да, .момчетата .и .момичетата .са .различни .и .учат .по .различен .начин .

В .нашата .народопсихология .негласно .е .прието .майката .да .помага .на .детето .си .в .подготовката .
на .уроците .за .училище .и .писмени .домашни .по .български .език, .а .бащата .се .включва .в .математически-
те .и .други .технически .предмети . .Което .се .явява .практическо .потвърждение .на .едно .от .най-мащаб-
ните .изследвания .на .половата .диференциация .на .Е . .Макоби .и .К . .Джеклин .[3, .829–830] . .Те .установяват .
последователни .полови .различия .между .момчета .и .момичета .в .четири .области:

 .y вербални .способности .– .момичетата .имат .по-големи .вербални .способности .от .момчетата .– .
от .предучилищното .детство .през .НУВ .до .ранното .юношество .момичетата .получават .по-
висок .успех .при .вербални .задачи, .правопис, . езикови .умения, .разбиране .на .труден .материал .и .
вербални .аналогии; .

 .y зрително-пространствени .способности – по .скорост .и .координация .на .цялостни .телесни .дви-
жения, .разбиране .на .механиката .момчетата .са .по-добри; .

 .y математически .способности .– .момчетата .показват .по-големи .математически .способности, .
отколкото .момичетата; .

 .y социално-емоционална .област .– .момчетата .са .по-агресивни .от .момичетата . .
Момичетата .превишават .момчетата .по .чувствителност .на .пръстите, .перцептивна .скорост .

и .точност .и .механична .памет .
Момичетата .показват .по-силна .социална .ориентация .и .желание .за .социално .одобрение, .отколко-

то .момчетата, .по-слаба .увереност .в .себе .си .и .по-високо .ниво .на .тревожност .в .различни .ситуации .
Трета: Научаването .да .се .учи .успешно
Какво .означава .да .се .учи .успешно? .Дали .това .означава, .че .е .достатъчно .да .се .учи .редовно .по .ша-

блонния .начин, .като .се .прочитат .уроците .по .няколко .пъти .и .се .наизустяват .отделни .пасажи . .Или .
за .определено .време .да .се .обработи .и .усвои .информация, .която .след .определен .период .от .време .да .мо-
же .да .се .изведе .от .паметта . .Да .се .направят .упражнения, .да .се .решат .поставени .задачи .и .всичко .то-
ва .да .се .свърши .качествено . .Разбираме, .че .не .е .достатъчно .да .виждаме .детето .си .да .седи .над .учебника .
с .часове . .И .постепенно .осъзнаваме, .че .трябва .да .се .търсят .нови .похвати .за .работа .с .информацията .
от .учебниците . .Трябва .да .се .търсят .нови .методи .за .обработване .и .заучаване и нови .начини .за .при-
ложение .на .способността .да .се .мисли, .помни, .твори .и .да .се .решават .проблеми .

Успешното .учене .предполага .детето/ученикът .да .усвои .ключови .личностни .компетенции . .Осо-
бено .важна .сред .тях .е .способността .да управлява времето. Времето .е .най-ценният .ресурс, .а .нави-
ците, .свързани .с .управлението .му, .остават .за .цял .живот . .Ефективната .организация .на .времето .е .
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възможна .само .когато .има .ясно .поставени .приоритети, .а .в .първи .клас .те .със .сигурност .са .различни .
Как да подкрепите детето? Направете .списък .с .колкото .се .може .повече .неща, .които .детето .пра-

ви .по .принцип .през .деня .– .включете .всички .дейности, .които .извършва .през .седмицата .(и .ежеднев-
ните, .и .специфичните, .тези, .които .извършва .веднъж .или .два .пъти .седмично) . .Задължително .ги .за-
пишете .на .лист .хартия . .Отбележете .дейностите, .които .са .най-значими .и .бихте .искали .детето .да .
им .обръща .повече .внимание . .Важно .е .всеки .да .поеме .личен .ангажимент .във .връзка .с .активното .упра-
вление .на .времето .на .детето .

Ето .и .няколко .съвета .за .самопознание .на .детето .
Много .важно .за .успешното .учене .на .детето .е .то .да .открие .– .само .или .с .помощ .от .родителя .– .кога .

учи .най-добре . .Някои .деца .са .по-активни .сутрин .– .наричаме .ги .„чучулиги“, .други .пък .вечер .– .наричаме .
ги .„сови“ . .Открийте .по .кое .време .на .деня .детето .учи .най-добре .и .планирайте .времето .за .учене .тогава .

От .значение .е .също .да .знаете .какво .влияние .оказва .домашната .атмосфера .върху .ученето .и .как .
тя .ще .подпомага .ефективността .на .този .процес . .Някои .деца .например .обичат .хаоса .около .себе .си, .а .
други .предпочитат .всичко .да .е .подредено . .Някои .учат .добре .на .фона .на .любимата .си .музика, .за .дру-
ги .това .е .неприемливо . .Оставете .детето .само .да .избира .своята .среда .за .учене, .но .преди .това .го .по-
молете .известно .време .да .се .самонаблюдава . .Трябва .да .се .създаде .такава .среда .за .учене, .която .го .кара .
да .се .чувства .емоционално .сигурно .и .го .стимулирани .за .работа . .

Важно .е .детето .да .осъзнава .какво .прави .и .защо .е .важно .да .постига .целите, .които .си .поставя . .И .
че .ако .си .постави .за .цел .да .направи .ученето .по-лесно, .то .постепенно .това .ще .се .случи . .Насочвайте .го .
как .самостоятелно .да .управлява .процеса .на .учене . .Той .започва .в .училище .– .там, .където .ще .чуе .урока .
от .учителя, .и .със .задаването .на .подходящи .въпроси .може .да .разбере .главното .от .него . .

Научете .детето .да .планира .процеса .на .учене . .За .това .е .необходимо .то .да .разбере .коя .стратегия .
му .дава .чувство .за .увереност . .И .така, .стратегиите .са .две: .от .лесното .(любимия .предмет, .по-крат-
кия .урок .в .учебника, .по-разбираемото .и .т .н .) .към .по-трудното .домашно .(по-дългия .урок, .предме-
та, .който .се .учи .насила, .по-неразбираемия .материал) .и .обратно .– .от .трудното .към .лесното . .Всич-
ко .зависи .от .детето, .неговите .интереси, .мотивация .и .работоспособност . .Така .например .някои .деца .
предпочитат .да .започнат .от .по-краткото, .по-лесното .домашно .и .така .постепенно .да .се .подгот-
вят .за .по-трудното .домашно . .

Необходимо .е .да .се .установи .времето .за .отдих .между .подготовката .на .отделните .предмети . За .
това .е .важно .детето постепенно .да .опознава .нуждите .на .своето .тяло .от .храна .и .почивка . .Почивка .
от .10 .минути .на .всеки .30–40 .минути .е .освежаваща .и .не .води .до .загуба .на .концентрацията . .Какво .да .
прави .в .почивката: .да .се .раздвижи, .да .изпълни .упражнение .от .йога .например, .да .поема .течности, .ле-
ка .храна .и .др . .След .такива .моменти, .обикновено .се .работи .по-качествено . .Избирайте .храни, .които .
стимулират .мозъчната .дейност .и .повишават .концентрацията .– .пресни .плодове .и .зеленчуци, .ядки, .
а .понякога .и .малко .шоколад .могат .да .събудят .детския .ум .

И .още, .важно .е .детето .да .разбира .как .работи .мозъкът . .Той .функционира .чрез .преработка .на .ин-
формацията .и .преживяванията, .изследва .и .създава .връзки .и .модели . .Научете .детето .как да .развива .
способността .си .да .разбира .и .да .се .концентрира . .Това .става .например .с .упражнения .за .бързо .чете-
не . .С .тях .се .изгражда .навик .за .бърза .концентрация .на .вниманието, .като .текстът .се .чете .бързо .с .цел .
откриване .на .основните .идеи . .Друго .умение .за .успешно .учене, .което .можете .да .развиете .у .детето, .
е как .да .съставя интелектуални .карти .– .да .се .възприема .цялостната .информация .на .урока . .Тъй .ка-
то .мозъкът .непрекъснато .се .опитва .да .създава .връзки, .предварителното .осигуряване .на .цялостна-
та .картина .му .дава .време .да .осмисли .нещата .и .да .привлече .всичко, .което .децата .ни .знаят .по .тема-
та . .А .процесът .прилича .на .редене .на .пъзел . .Първо .трябва .да .се .види .цялата .картина . .След .това .да .се .
групират .парченцата .по .цвят . .Може .да .се .започне .с .тези, .от .рамката .(Фиг . .1) .

Картината .и .текстът .заедно .образуват .едно .цяло . .Визуалният .и .виртуалният .път .на .човеш-
кото .мислене .се .допълват .и .подпомагат .взаимно . .В .ежедневието, .при .ученето .и .на .работа, .интелек-
туалните .карти .може .да .се .ползват .по .няколко .начина . .Те .са .перфектно .средство .за .организация .на .
мислите, .събиране .на .идеи .и .обобщаване .на .знания, .свързани .с .дадена .тема . .Полезни .са .и .в .друго .от-
ношение . .Освен .че .са .холистични, .те .дават .общ .изглед .на .структурата .на .темата . .При .изготвяне-
то .на .интелектуална .карта .не .се .изисква .много .четене .и .писане . .По .отношение .подбора .и .запаметя-
ването .на .информацията .от .особена .важност .е .нейното .представяне .на .една .страница . .Това, .кое-
то .не .може .да .се .напише .на .една .страница, .не .си .струва .да .се .пише . .Когато .темата .е .по-комплексна, .
нейните .части .трябва .да .се .представят .върху .отделни .карти . .По .този .начин .ще .се .запомнят .всич-
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ки .важни .неща . .Визуализацията .е .представянето .на .рисунка, .чертеж .и .т .н . .на .дадена .концепция .или .
част .от .знание, .което .подпомага .неговото .разбиране .и .запомняне . .

Фигура 1. Интелектуална карта

Можете .да .помогнете .на .детето .да .усвои .и .други .начини .за .многоканално .учене . .Като .например .
диференцираното .използване .на .слуховия .канал .или .чуването . .Материалът .може .да .бъде .свързан .с .
различни .мелодии . .Опитът .сочи, .че .поемите .може .да .се .запомнят .по-лесно .на .фона .на .музика . .Разби-
рането .на .дадена .концепция .може .да .бъде .подпомогнато .и .посредством .допир .и .движения . .Например .
често .объркващата .разлика .между .кръгово .и .ротационно .движение .може .да .се .изясни .и .да .се .запом-
ни .завинаги, .ако .детето .има .възможност .да .опита .какво .е .да .се .въртиш .около .собствената .си .ос .или .
около .друго .тяло, .където .оста .ще .бъде .тази .на .това .тяло .

Помогнете .на .детето .да .осъзнае, .че .ученето .не .е .натрупване .на .фактически .знания, .а .структу-
риране .на .информацията .и .формиране .на .знание . .Най-важната .част .от .ученето .е .добиването .на .об-
ща .представа .за .материала . .Ето .защо .то .трябва .да .започне .с .резюме .на .материала . .Много .по-лесно .
е .да .придобиеш .представа .за .една .картина .от .нейните .части, .ако .предварително .си .запознат .какво .
представлява .тя . Разкрийте .му .разнообразието .от .начини .за .търсене .и .получаване .на .информация .
по .дадена .тема .– .то .може .да .чуе .урока .от .учителя, .може .да .го .прочете .от .учебника, .да .потърси .до-
пълнително .данни .в .енциклопедия, .в .интернет, .да .гледа .филм .и .т .н .

В .контекста .на .горното, .много .важно .е .детето .да .се .научи .само .да .открива .начина, .по .който .
разбира .и .запаметява .наученото . .Подкрепете .го .да .експериментира, .да .бъде .инициативно .и .да .взи-
ма .участие .в .час . .

В .основата .и .предпоставка .за .успешно .учене .е .мотивацията .на .детето . .Можете .да .го .мотиви-
рате .чрез .системно .поставяне .на .близки, .достижими .цели, .чието .постигане .да .поражда .и .поддържа .
у .него .удовлетворение .и .чувство .за .успешност . .Чрез .близките, .достижими .цели .ще .може .да .се .по-
стигнат .по-късно .и .далечните .

Помогнете .на .детето .да .разбере .нагласата .си .към .отделните .учебни .предмети . .Нека .си .отгово-
ри .на .следните .въпроси: .Отдава .ли .ми .се .изучаването .на .даден .предмет? .Кои .са .причините? .Имам .ли .
желание .да .го .изучавам? .Коя .е .главната .цел, .която .си .поставям .по .този .предмет?

Формирайте .у .детето .умение .да .се .самонаблюдава .и .да .опознава .себе .си .като .ученик . .Така .учене-
то .ще .се .превърне .в .много .по-ефективно .и .мотивирано .занимание . .Детето .например .ще .разбере, .че .
има .избор .кога, .къде .и .как .да .учи . .Това .ще .го .направи .по-уверено .и .ще .се .научи .да .разчита .на .себе .си . .

Помогнете .му .реалистично .да .гледа .на .нещата, .да .си .дава .сметка, .че .ученето .изисква .много .време .
и .доста .труд, .преди .да .се .научи .да .го .прави .бързо .и .с .лекота . .Макар .и .да .е .трудно, .поощрявайте .го .да .
работи .упорито .и .му .помагайте .да .открива .и .най-малките .положителни .резултати и само .да .си .да-
ва .награда . .Това .ще .му .помага .да .се .чувства .добре .и .ще .го .стимулира .да .продължава . .

Празнувайте .заедно .постигнатото . .Основното .правило .е, .че .и .родителят, .и .детето .трябва .да .
получават .удоволствие .от .процеса .на .учене . .Ученето .трябва .да .е .забавно .и .да .бъде .най-увлекателна-
та .игра, .най-голямото .приключение . .

Четвърта: .Добрата .самооценка .е .ключът .към .пълноценната .личност
Целта .на .образователната .система .е .да .помогнем .на .детето .и .ученика .да .изгради .многоспектър-

ната .представа .за .себе .си, .т .е . .Аз .концепцията . .Тя .безусловно .трябва .да .включва .позитивната .са-
мооценка, .самопредстава .и .асертивно .поведение . .Успехът .спохожда .хората, .които .харесват .себе .си . .
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Как .да .подкрепите .детето? .С .всеотдайна .любов .и .неизменен .респект .към .него . .Помогнете .му .да .
се .почувства .ценено .– .общувайте .с .него, .играйте .заедно, .четете .или .просто .го .слушайте . .Също .тол-
кова .важно .е .да .научите .детето .да .се .справя .с .неуспеха, .загубата, .срама, .трудностите .и .поражение-
то . .Когато .почувства, .че .е .достатъчно .силно, .за .да .се .справи .с .емоциите .си, .детето .добива .вътреш-
на .сила .да .приема .света .около .себе .си . .

седем препоръки към родителя за изграждане на добра самооценка у детето
1 . .Отнасяйте .се .с .уважение .към .личността .на .детето .
2 . .Поощрявайте .детето .– .така .то .научава .повече, .отколкото, .ако .се .санкционира .за .неуспехите .
3 . .Поощрявайте .детето .веднага .след .като .е .направило/казало .нещо .хубаво .
4 . .Вярвайте .в .детето . .Когато .то .вижда, .че .родителите .са .убедени .в .способността .му .например .

да .овладее .дадено .умение, .то .също .се .научава .да .вярва, .че .ще .успее .
5 . .Поставяйте .ясни .граници . .Наградите .не .бива .да .се .дават, .за .да .се .прекрати .неприемливо .пове-

дение, .това .е .подкуп .
6 . .Отнасяйте .се .с .търпение .и .толерантност .към .индивидуалността .на .детето . .Ако .то .напред-

ва .бавно .или .има .връщане .назад .в .овладяването .на .уменията, .му .напомняйте .колко .добре .се .е .чувст-
вало, .когато .се .е .справяло, .вместо .да .се .фиксира .към .неуспеха .

7 . .Избягвайте .капана .на .съвършенството . .Помогнете .на .детето .да .има .смелост .да .опитва .и .да .
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abstract. The .theory .and .practice .of .implementation .of .the .art .and .the .education .through .art .begins .at .the .
end .of .the .19-th .and .the .first .decades .of .the .20-th .century . .At .the .same .time .starts .the .scientific .interest .towards .
art .as .tool .of .therapy .in .the .clinical .practice .and .social .treatment . .The .second .half .of .the .century .the .art-therapy .
theory .and .practice .turns .into .central .part .of .the .educational .system .and .social .help .and .care . .Today .most .of .the .
developed .countries .have .own .models .for .applying .art-therapy .methods .and .art-animation .in .work .with .different .
groups .of .clients . in .social .and .pedagogical .sphere . . It . is . similar . in .Bulgarian .situation .and .this .paper . is .a .short .
critical .survey .of .actual .tendencies .in .this .process .nowadays .
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В .публикацията .се .резюмира .и .се .прави .преглед .на .съществуващите .актуални .тенденции .на .при-
ложение .на .възпитание, .анимация .и .терапия .чрез .изкуство .в .образованието .като .част .от .проект .на .
Фонд .„Научни .изследвания“ .на .СУ .„Св . .Кл . .Охридски“ .№ .68 .за .2013 .г . .

Възпитанието .чрез .изкуството .в .широк .смисъл .е .отдавна .утвърден .подход .в .педагогиката . .Той .
се .прилага .от .най-ранна .възраст .във .всички .етапи .на .образование . .Социално-педагогическата .работа .
в .помагащия .процес, .неотменно .включва .и .този .подход, .в .рамките .на .който .се .прилага .методът .на .
изкуствата .с .арт-педагогическа .и .арт-терапевтична .проблематика . .През .последното .десетилетие .
на .ХХ .век .и .първото .на .ХХI .изучаването .на .изкуството .не .само .като .средство .за .възпитание .и .обу-
чение, .но .и .за .терапия .в .социалната .сфера, .за .социокултурна .анимация .в .педагогиката .на .свободно-
то .време, .става .актуално . .Започва .системна .подготовка .затова .на .учители, .възпитатели .и .помага-
щи .специалисти . .Изкуството .се .приема .като .основен .елемент .не .само .при .възпитанието .на .децата .
в .детската .градина .и .в .училище, .но .и .в .социалните .домове .и .институции, .в .извънучилищните .дей-
ности .и .неформалното .образование, .в .сферата .на .любимите .занимания .и .като .елемент .на .социокул-
турната .анимация .в .свободното .време .[3] . .

Навлизането .на .художествената .анимация .и .арт-терапията .в .образованието .и .педагогиката .е .
сравнително .по-ново .направление .от .нейното .развитие . .То .започва .от .преустройството .на .мето-
диката .на .обучение .по .изкуствата .и .като .елемент .в .педагогическото .реформаторство .и .движение-
то .за .образование .и .възпитание .чрез .изкуството .започнало .от .последните .десетилетия .на .ХIХ .век .
и .разгърнало .се .в .началото .и .първите .десетилетия .на .ХХ .век . .Експресивната .и .проективна .функция .
на .изкуството .намира .отражение .в .практиката .на .училищното .възпитание .и .обучение .в .опитни-
те .училища .в .Германия, .в .новото .училище .във .Франция, .в .прогресивистките, .антиавторитарните .
и .алтернативни .училища .на .Англия .и .новия .свят .[2] . .

Изучаването .на .детските .рисунки .и .техните .символни .функции .в .генезиса .на .детското .разви-
тие .стават .неотменима .част .от .научните .изследвания .на .границата .на .психологията, .педагогика-
та .и .теорията .на .изкуството . .Новаторите .и .реформаторите .в .педагогиката .допринасят .за .на-
влизането .на .изкуството .не .само .като .възпитателно, .но .и .като .терапевтично .и .психопрофилак-
тично .средство .в .образованието . .Независимо .че .движението .за .образование .и .възпитание .чрез .изку-
ството .бележи .упадък .към .средата .на .ХХ .век, .създадените .предпоставки .и .развитите .методи, .тех-
ники .и .практики .са .основата, .върху .която .през .втората .половина .на .ХХ .век .се .развива .практиката .
на .арт-терапията .не .само .в .образованието .и .психотерапията, .но .и .в .социално-педагогическата .ра-
бота .и .помагащите .професии .[4] .

Терминът .„арт-терапия“ .(“art“ .– .изкуство, .„art-therapy“ .– .терапия .чрез .изкуство) .е .разпростра-
нен .в .англоезичната .литература .и .означава .най-често .лечение .чрез .пластично .изобразително .твор-
чество .с .цел .изразяване .на .собственото .психоемоционално .състояние . .За .пръв .път .се .употребява .от .
А . .Хил .през .1938 .година .при .описване .на .занятията .с .туберколозно-болни .в .санаториумите . .Занима-
нията .с .изкуства .с .цел .профилактика .и .палиативно .лечение .започват .да .се .наричат .арт-терапия .
(литература, .музика, .драма, .кино, .танц), .въпреки .че .такова .определение .е .твърде .широко . .В .руската .
литература .се .използва .терминът .„изотерапия“ .(„изкуствотерапия“) .или .„художествена .терапия“, .
които .не .са .тъждествени .с .англоезичния .аналог . .В .българската .литература .се .срещат .и .двата .вари-
анта, .но .понятието .„арт-терапия“ .или .„изкуствотерапия“ .вече .е .придобило .достатъчна .популяр-
ност .наред .с .„арт-педагогика“, .„художествено .възпитание .и .обучение“, .„образование .и .възпитание .
чрез .изкуството“, .„творческо .възпитание .и .обучение“ .и .пр .[1] .[3] . .

Основното .съдържание .на .арт-терапевтичните .сеанси .в .тесния .смисъл .на .понятието .„арт“, .
е .предлагането .на .разнообразни .занятия .с .изобразителен .и .художествено-приложен .характер .като .
елемент . от . обучението, . възпитателната, . диагностично-консултативната . и . корекционно-тера-
певтична .работа . .Тяхната .насоченост .е .за .активизиране .на .общуването, .експресията .и .емоциите .
за .по-ясно .и .тънко .изразяване .на .преживявания, .за .проекция .на .вътрешни .противоречия .чрез .твор-
ческо .самоизразяване . .Днес .в .арт-терапията .се .включват .и .различни .синтетични .форми .и .видове .
творчество .като .кино- .и .видео-арт, .фото-, .инсталация, .пърформанс, .компютърно .творчество, .къ-
дето .визуалният .канал .и .специфична .образност .има .водеща .роля .в .комуникацията .

Терапията .чрез .изобразително .изкуство .(арт-терапия .в .тесен .смисъл) .е .сравнително .нова .тера-
певтична .модалност, .но .произведенията .на .изкуството .в .психиатричната .практика .се .използват .с .
диагностична .цел .повече .от .половин .век . .Изкуствотерапията .се .прилага .при .широк .кръг .от .клиенти .– .
от .деца .и .лица .с .емоционало-поведенчески .проблеми, .дезадаптация .и .разстройства .до .болни .от .различ-
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ни .психически .и .соматични .заболявания . .Сесиите .се .провеждат .индивидуално .или .в .групи . .Някои .сред-
ства, .методи .и .техники .са .подходящи .за .специфични .групи .нуждаещи .се .от .помощ . .Затова .изкуство-
терапевтът .трябва .да .има .подготовка .както .за .терапевтично .използване .на .различни .художестве-
ни .форми, .така .и .за .психотерапия . .Чрез .анализ .на .спонтанните .графики, .рисунки .и .скулптури .в .худо-
жествената .продукция, .изкуствотерапията .дава .възможности .за .обективиране .и .концептуализиране .
на .вътрешната .динамика .и .за .преструктуриране .на .преживяването .на .нуждаещите .се .[1] .

Многобройните .начини .за .използване .на .изкуствотерапията .зависят .от .теоретичните .убеж-
дения .на .терапевта .и .конкретните .цели .на .терапията . .На .основата .на .достатъчно .голям .фактиче-
ски .материал, .арт-терапията .се .намира .в .стадия .на .теоретико-емпиричните .обобщения . .Няма .об-
щоприета .теория, .която .да .обяснява .целителното .действие .на .изкуството .в .клиничната .практи-
ката .и .арт-терапията .в .образованието . .Несъмнено .психоаналитиците .и .представителите .на .не-
директивната .педагогика .и .хуманистична .психология .стоят .в .основата .на .все .по-разширяващото .
се .включване .на .изкуството .като .средство .за .възпитание .и .терапия .в .образованието .и .помагащия .
процес . .Социокултурната .анимация .се .развива .като .последен .етап .от .арт-педагогиката . .

Приложението .на .арт-терапията .при .лица .с .ограничени .възможности .се .осъществява .чрез .раз-
лични .форми .и .методи .чрез .възприемане .на .изкуство .и .художествено-творческа .дейност . .Този .вид .
рехабилитация . и . помагащ . процес . е . основан . на . способността . на . човека . за . образно . възприемане . на .
околния .свят .и .взаимодействие .с .него .в .символична .форма . .Изкуството .като .дейност .дава .възмож-
ност .за .експериментиране .с .художествени .символи .като .заместители .на .реалните .обекти . .Арт-те-
рапията .се .базира .на .тези .потенции .на .изкуството . .За .ефективната .й .реализация .е .необходимо .да .
се .познават .и .изучават .неговите .функции .и .личностно-развиващи .възпитателни .възможности .[1] .

Арт-терапевтите .подбират .художествени .произведения .или .дейности, .за .да .създадат .на .нуждае-
щите .се .от .помощ .определена .естетическа .среда . .Клиентите .не .са .осведомени .за .конкретните .цели .и .на-
чини .за .терапевтично .и .възпитателно .въздействие, .но .се .разчита .на .спонтанността .им .и .естествена-
та .потребност .от .самоизразяване . .Този .начин .е .основан .на .свойствата .на .произведенията .на .изкуство-
то .да .предизвикват .у .възприемащия .специфични .естетически .преживявания .и .психически .емоционални .
състояния .– .радост, .тъга, .покой, .възбуда, .гняв, .умиротвореност, .и .т .н . .Целенасоченото .изграждане .на .
естетическата .среда .позволява .да .се .създадат .условия, .които .може .да .въздейства .върху .личността .по .
развиващ .и .компенсаторен .начин . .Това .помага .и .за .снижаване .и .премахва .болезненото .напрежение, .умора-
та, .да .се .анимира .и .стимулира .обогатяващо .и .подкрепящо .педагогическо .взаимодействие .

При .осъществяване .на .арт-терапевтичния .подход .водещите .педагози .и .терапевти .организират .
и .въвеждат .субектите .в .естетическата .среда, .която .анимира .и .„оживява“ .взаимодействието .и .пред-
разполага .за .творчество . .Те .използват .влиянието .й .за .стимулиране .на .комуникация .и .експресията, .а .
на .този .основа .може .да .се .стигне .и .до .катарзис .и .сублимация . .Коментират .се .безоценъчно .позитив-
ни .и .негативни .рефлексии .към .отделни .художествени .компоненти .и .се .разкриват .причините .за .това . .
В .хода .на .педагогическото .общуване .се .реализира .възможност .чрез .произведенията .на .изкуството .и .в .
смекчена .форма .субектите .да .преживеят .и .отреагират .на .значими .или .болезнени .събития, .да .се .пре-
ориентират .личностно, .да .започнат .да .се .освобождават .деструктивни .стереотипи .на .поведение .или .
взаимоотношения, .които .затрудняват .социалната .им .адаптация . .Това .се .отнася .и .към .позитивни-
те .преживявания .при .контакта .с .изкуството, .а .при .разкриване .на .факторите .за .това .получава .въз-
можност .да .възпроизвеждане .или .в .оптимални .предели .за .усилване .на .това .въздействие . .По .този .начин .
се .научават .по-активно .да .управлява .компенсацията .и .изживяването .на .неадекватните .реакции .[1] . .

Заниманието .с .активна .художествена .дейност .е .типичен .метод, .основан .на .свойствата .й .да .
подрежда .индивидуалния .и .групов .културен .опит .и .да .представя .резултатите .от .това .в .интер-
субективна .културна .форма .с .помощта .на .характерните .за .изкуството .символични .изразни .сред-
ства . .Ефективността .на .арт-терапията .е .обусловена .от .непосредственото .участие .на .субекта .в .
художествената .активност . .Така .изграждане .на .прозаични .или .поетични .текстове .помага .за .разши-
ряване .на .лексическия .запас .на .индивида .и .навиците .за .използване .на .езика . .Това .му .позволява .да .изра-
зява .по-добре .чувствата .си .и .да .обяснява .различен .тип .реакции, .да .определя .своето .отношение .към .
тях .и .да .планира .приемливи .начини .за .преодоляването .им . .По .същия .начин .заниманията .с .живопис .
или .музика .позволяват .да .се .изобразят .в .културна .форма .представите, .преживяванията .и .настрое-
нията, .свързани .със .собствените .жизнени .или .личностни .проблеми .[1] . .

Основни . функции . на . арт-терапията . са . възпитаваща, . коригираща, . компенсираща, . развиваща, .
обучаваща .и .рекреативна . .Те .са .взаимосвързани .и .се .основават .върху .преноса .на .доминантата .на .ак-
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тивност .към .области, .в .които .може .да .бъде .постигнат .успех, .достъпни .са .за .контрол .и .самокон-
трол, .за .по-ефективно .взаимодействие .с .околните . .Арт-терапията .често .се .използва .за .формиране .
на .нови .умения, .навици .и .привички, .които .са .целесъобразни .за .стратегиите .за .справяне .и .имат .ли-
чностно-развиващ .ефект . .Художествена .анимация .е .елемент .от .арт-педагогическата .работа .в .об-
разованието .и .педагогиката .на .свободното .време . .Заниманията .с .изкуството, .разгледани .като .ху-
дожествена .дейност .са .елемент .от .педагогиката, .терапията .и .рекреацията .

Обособяването .на .анимацията .в .педагогиката .е .свързано .със .съвременните .измерения .на .водещи-
те .идеи .на .възпитанието .в .свободното .време, .в .методиката .извънкласните .и .извънучилищни .дей-
ности, .социалната .и .културната .педагогика, .неформалното .образование, .детската .– .предучилищ-
на .и .начална .училищна .педагогика, .спортната, .корекционната, .лечебната, .рехабилитацинна .ерготе-
рапевтична, .„художествено-естетична“ .арт-педагогика .и .методика .на .възпитание . .Социокултур-
ната .анимация .се .обосновава .едновременно .като .част, .метод, .принципи .алтернатива .за .възпитание .
[5] . .Тя .е .основна .алтернатива .в .педагогиката .на .свободното .време, .извънкласните .и .извънучилищни-
те .дейности, .принцип .и .компонент .на .процеса .на .възпитание, .и .елемент, .метод .и .похват .на .обуче-
ние . .Оформя .се .и .като .цялостен .анимативен .подход .на .образование .и .терапевтичен .подход .на .соци-
ално .възпитание . .Изкуство .се .прилага .като .основно .средство .за .възпитание .в .обучението .на .деца .и .
възрастни, .арт-терапията .– .предимно .в .помагащия .процес, .а .социокултурна .анимация .в .педагогика-
та .на .свободното .време .и .културното .участие .в .социалните .педагогически .дейности .[3] .
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abstract. The .project-oriented .ICT .enhanced .education .at .St . .George .School .turned .into .regular .practice .in .
2012/2013 .scholastic .year . .The .positive .effect .of .organizing . interdisciplinary .project-oriented .activities .parallel .
to . the . traditional .compulsory .education .was .proved . in . two .years .of .experimental .phase .and .pilot .studies . .The .
integrated .approach .adopted .to .fulfill .the .planned .activities .was .centered .on .mathematics .and .ICT . .Combining .
two . or . three . subject . methodic . into . one . of . integrated . type . proves . itself . as . an . effective . style . for . educational .
activities . in-between . the . traditional . subjects . . However, . the . implementation . of . the . integrated . methods . meets .
some .organizational .problems .that .need .innovative .management . .We .modified .the .Altshuler’s .schema .in .order .
to .organize .a .general .plan .for .teaching-learning .activities .of .mixed .type, .i .e . .an .integrated .organizational .process .



18

ОбразОвание и технОлОгии

that .completes .the .classroom .activities .with .extracurricular .ones . .The .paper .presents .some .didactical .topics .of .the .
project-oriented .ICT .enhanced .education .from .the .decision-maker .perspective . .

Keywords: project .education, .synthetic .competence, .integrated .approach .

Увод
През .учебните .2010/2011 .и .2011/2012 .г . .в .училище .„Св . .Георги“ .в .София .се .проведоха .няколко .експери-

мента .по .организиране .на .проектно-ориентирано .обучение .на .основата .на .интегриран .подход . .Ефек-
тът .от .пилотните .експерименти .се .оказа .положителен .(в .по-малка .или .по-голяма .степен) .[1,2,3] . .То-
ва .даде .основание .на .ръководството .на .училището .да .утвърди .поетия .курс .като .стратегическо .на-
правление . .Преходът .от .експерименталната .фаза .към .редовното .обучение .обаче .постави .въпроси, .чи-
ето .решаване .изисква .не .просто .администриране, .но .също .теоретично .обоснована .концептуална .ос-
нова, .включително .адаптиране .на .общи .модели . .Наред .с .методологичните .постановки, .където .се .при-
лагаха .апробирани .дидактически .прийоми, .при .практическата .реализация .възникваха .нови .предизвика-
телства, .изискващи .преразглеждане .на .позициите .от .управленска .гледна .точка .и .внасяне .на .адекватни .
корекции . .За .този .процес .на .моделиране .и .организационно .проектиране .приехме .методологията .на .Ал-
тшулер .[1] . .Методът .на .Алтшулер .е .ориентиран .към .техническо .моделиране, .поради .което .е .пределно .
изчистен .от .технологична .гледна .точка . .Но .доколкото .методът .не .е .създаден .да .обслужва .непосред-
ствено .целите .на .управление .на .образованието, .наложи .се .да .бъде .адаптиран .до .степен, .която .ни .дава .
основание .да .говорим .за .нов .оригинален .метод, .основан .на .идеите .на .Алтшулер . .

Интегрираният подход 
Ние .разглеждаме .интегрирания .подход .като .съвместяване на дидактическите средства на различни 

предмети (методика, съдържание, стил) за разностранен обхват на конкретна образователна цел, като 
се изгражда единен образователен процес, в рамките на който се запазва автономната трактовка на вся-
ка от предметните области . .По .този .начин .с .предметни .аналитични .методи .се .постига .синергичен .
ефект .и .се .реализира .синтезирано .разглеждане .на .конкретен .проблем, .осъществява .се .пренос .на .зна-
ния .и .умения .в .нова .среда, .в .крайна .сметка .се .постига .компетенция .от .синтетичен .тип .

Поради .естеството .на .организацията .елементи .на .интегриран .подход .се .осъществяват .в .начал-
ното .образование: .учениците .се .обучават .по .всички .предмети .от .един .учител; .този .учител .може .
да .прави .(и .в .повечето .случаи .прави) .интердисциплинарни .връзки, .пренос .на .идеи, .допълване .на .учеб-
ното .съдържание .по .един .предмет .с .тематика .от .другите .предмети .и .т .п . .Подобна .практика .е .опи-
сана .от .Мартинова .[6] . .Така .у .учениците .се .формира .нагласа .за .общ .поглед .към .природата .и .социума, .
която .е .благоприятна .почва .за .интегриран .подход .в .средното .образование . .За .съжаление .предметна-
та .раздробеност .в .средния .курс, .множеството .учители .„предметници“ .с .различен .стил, .стрикт-
ните .рамки .на .учебното .съдържание .и .прочее .фактори .работят .срещу .тази .естествена .система .на .
формиране .и .израстване .на .индивида . .В .отделните .предмети .повече .се .набляга .на .аналитичния .под-
ход, .който .обособява .формирането .на .специфични .знания .и .умения .в .предметната .област, .деклари-
райки .изграждането .на .съответна .ключова .компетенция . .Но .реално .в .така .организираното .обуче-
ние .по .предмети .до .изграждане .на .компетенции .практически .не .се .стига, .доколкото .не .се .постига .де-
финиционната .концепция .на .ключовите .компетенции: .преносимост .[7] . .

Нашата .позиция .е, .че .за .постигането .на .преносимост .на .знания .и .умения, .получени .в .отделни .
културно-образователни .области, .е .необходимо .създаването .на .специфична .учебна .среда, .поощрява-
ща .универсален .поглед .към .решаването .на .проблемите . .По .този .начин .изборът .на .интегриран .подход .
се .явява .най-естественият .дидактически .ресурс . .Прилагането .на .интегриран .подход .е .свързано .с .из-
бор .на .централен, .водещ .предмет . .Ние .се .спряхме .на .математиката .по .ред .причини, .основната .от .
които .е .формулирана .в .една .бележка .на .WG-B1: .Математическата грамотност е основополагащо уме-
ние за всякакво по-нататъшно учене в останалите ключови компетенции .[7] .Още .доводи .в .полза .на .на-
шия .избор .ще .приведем .по-нататък .в .изложението . .

Предпоставки за внедряване на интегриран подход 
Стремежът .на .авторите .е .в .ЧСОУ .„Св. Георги“ .да .се .организира .атрактивен .учебен .процес, .при .

което .атрактивността .да .не .е .за .сметка .на .съдържателната .част .от .обучението . .Вижданията .ни .
са, .че .това .може .да .се .постигне .чрез .хармонично .съчетаване .на .класно-урочните .форми .в .интегри-

1 .Working .group .on .basic .skills, .foreign .language .teaching .and .entrepreneurship .с .работно .съкращение .WG-B .е .ра-
ботната .група .при .Европейската .комисия, .изготвила .съдържателната .рамка .за .ключовите .компетенции .
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ран .подход .с .елементи .на .извънкласни .дейности . .Такава .комплексна .задача .изисква .внимателно .и .все-
странно .разглеждане . .На .първо .място .трябваше .да .преосмислим .образователната .парадигма, .прие-
майки .следната .концептуална .рамка: .обучението в класно-урочните форми да се допълва максимално с 
извънкласни дейности, интегрираният подход да е насочен към постигане на синергичен ефект, управле-
нието и контролът на учебния процес да имат комплексен характер .

В .методологията .[1] .формулирането .на .новата .парадигма .съответства .на .I .етап: .избор .на .за-
дача . .При .нас .такъв .избор .беше .естествено .свързан .с .организирането .на .прогимназиално .обучение .в .
училище .„Св . .Георги“ . .Прегледът .на .серия .научни .изследвания .ни .убеди, .че .рамките .на .традиционна-
та .класна .стая .и .предметно-ориентираното .обучение .са .тесни .за .учениците, .обучавани .в .Училище-
то . .Направлението, .което .избрахме .за .разрешаване .на .задачата, .отговаря .изцяло .на .параметрите, .
в .които .се .организира .обучението: .броят .на .учениците .в .паралелка .е .около .10; .материалната .база .
включва .добре .оборудван .компютърен .кабинет; .за .голяма .част .от .учениците .се .осигуряват .консул-
тации .в .извънучебно .време; .администрацията .с .готовност .подкрепя .новаторски .подход . .

Елементи на организационното проектиране при внедряване на интегриран подход 
Следващият . II . етап . от . методологията . на . Алтшулер . визира . конкретизация . на . условията . на .

проблема .[1] . .Изначално .ние .приемаме .формулираните .от .Уиклийн .и .Шел .[9] .три .основни .фактора .за .
успех .(или .провал) .на .обучение, .реализиращо .интегриран .подход: .

(1) .ангажираност .на .учителите .и .администрацията .с .идеята .за .интегрирано .обучение; .
(2) .влагане .на .усилия .и .новаторство .при .преразглеждане .на .програмата .за .обучение; .
(3) .общ .план .за .прилагане .на .интегриран .подход .между .администрацията .и .учителите .
Наред .с .това .в .процеса .на .внедряване .на .интегриран .подход .в .образователната .стратегия .на .

ЧСОУ .„Св . .Георги“, .се .откроиха .още .проблеми, .отразяващи .общо .спецификата .на .българското .учи-
лище, .както .и .на .конкретните .условия, .в .които .се .реализираше .стратегията .на .училище .„Св . .Геор-
ги“ . .В .цитираната .работа .Уиклийн .и .Шел .правят .обстоен .преглед .как .трите .фактора .са .третира-
ни .в .образователната .политика .на .щатите .Колорадо, .Небраска .и .Оклахома . .Разглеждането .ясно .по-
казва, .че .за .внедряване .на .интегриран .подход .не .е .достатъчно .просто .желанието .на .няколко .учите-
ли-ентусиасти, .а .са .необходими .(сериозните) .усилия .на .екип .от .професионалисти . .

Такъв .екип .беше .сформиран .от .авторите .на .този .материал, .първоначално .през .учебната .2010/2011 .
година, .а .в .следващите .две .учебни .години .беше .периодично .обновяван .и .допълван . .В .екипа .влизаха .неот-
менно .учителите .по .математика .и .информационни .технологии, .както .и .отговорните .колеги .от .адми-
нистрацията: .директор, .класен .ръководител . .В .зависимост .от .проектното .задание .се .ангажираха .съот-
ветните .учители .по .предметите, .участващи .в .интегрираното .обучение . .В .общите .обсъждания .участ-
ваха . всички . учители, . ангажирани . с . интегрираното . обучение . . Ангажирането . на . учителите . и . админи-
страцията .за .каузата .на .интегрираното .обучение .на .етап .пилотни .проекти .е .описано .от .нас .в .стати-
ите .[3, .4, .5] . .За .новите .членове .на .екипа .мотивираща .роля .имаха .както .новаторските .идеи, .така .и .налич-
ните .резултати, .а .съответните .публикации .бяха .използвани .като .ръководство .за .действие .при .внедря-
ването .на .интегрираното .обучение .като .регулярна .практика .(с .едно .уточнение: .за .посочените .слабости .
и .пропуски .трябваше .да .се .търси .решение, .което .реализира .етап .III .от .методологията .на .Алтшулер) . .

В .методологията .на .Алтшулер .се .препоръчва .разглеждането .на .проблема .в .екстремални .случаи: .при .
значително .увеличаване .и .значително .намаляване .на .показателите . .Тук .ще .приведем .следното .наше .на-
блюдение .върху .показателя .мотивация на учениците . .Учениците .по .принцип .се .интересуват .по .какъв .
начин .проектното .обучение .ще .бъде .взето .под .внимание .при .формиране .на .оценката .по .съответни-
те .предмети . .Когато .беше .обявено, .че .разработването .на .проект, .покриващ .определени .изисквания, .
ще .повишава .срочната .оценка, .активност .проявяваха .повечето .ученици, .при .това .разработки .се .осъ-
ществяваха .в .екипи; .при .обявяването, .че .разработката .на .проект .ще .се .взима .под .внимание, .но .без .да .
се .уточнява .как .конкретно, .броят .на .заинтересуваните .ученици .намаля .и .проектите .се .разработваха .
индивидуално . .Такова .наблюдение .не .е .изненадващо . .Интересното .е, .че .сериозно .отношение .към .про-
ектните .задания .проявиха .ученици, .за .които .оценката .не .беше .мотивиращ .фактор .– .те .си .бяха .осигу-
рили .отлична .оценка .от .изявите .си .в .клас . .Също .така .ученици, .които .определено .имаха .нужда .от .по-
вишаване .на .оценката, .не .се .включиха .в .разработката .на .проектни .задания . .Оказа .се, .че .мотивацията 
на учениците чрез оценка по предметите не е от решаващо значение за участието им в проектно-ориенти-
рано обучение . .Този .феномен .предстои .да .бъде .допълнително .проучен . .

Трябва .да .подчертаем, .че .интегрираното .обучение .в .условията .на .сега .действащата .норматив-
на .база .не .може .да .измести .класно-урочните .форми .в .предметното .обучение, .т .е . .то .има .допълваща .
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роля . .Отчитайки .тази .позиция, .при .изработването .на .общ .план .за .внедряване .на .интегрирано .обу-
чение .се .взимаха .предвид .мероприятията, .залегнали .в .календарния .план .по .съответните .предмети .– .
например .писмени .изпитвания, .приключване .на .раздели .от .материала, .други .извънкласни .форми . .Яс-
но .е, .че .подобен .процес .изисква .сериозни .съвместни .усилия .от .страна .на .ръководството .на .учили-
щето .и .учителите . .Проявената .гъвкавост .и .висок .професионализъм .в .екипа .позволи .мероприятия-
та .по .реализиране .на .интегрирано .обучение .да .са .в .синхрон .с .учебната .програма .по .всеки .от .предме-
тите . .Чисто .технически .подобен .синхрон .дава .по-голяма .надеждност .при .оценка .на .ефекта .от .вся-
ко .конкретно .мероприятие, .т .е . .на .корелацията .между .наблюдаваните .индикатори .при .разработва-
не .на .проектни .задания .и .покриването .на .стандарти .от .учебната .програма . .Поради .малкия .обем .на .
извадката .ние .се .ориентирахме .към .индивидуални .качествени .оценки .на .ефекта . .

Развитие на дидактическия инструментариум
Следвайки .методологията .на .Алтшулер .(III .етап: .анализ), .като .програма .максимум .приемаме, .че .

внедряването .на .интегрирани .подход .трябва .да .доведе .до .изградена .компетенция .от .синтетичен .
тип .[2] . .В .контекста .на .обучението .5-7 .клас .такава .компетенция .трябва .да .навлиза .в .обхвата .на .
няколко .ключови .компетенции, .без .да .се .припокрива .с .тяхно .механично .обединение: .това .са .ключо-
ви .компетенции .1, .2-6 .[7] . .Технологично .подобен .резултат .е .непостижим .в .пълен .обем .поради .конте-
кста, .в .който .протича .образователният .процес . .Ние .считаме, .че .избирайки .за .центростремителна .
среда .комплекс .от .математически .знания .и .умения, .подпомогнати .от .съвременни .ИКТ .ресурси, .мо-
же .да .постигаме .значително .движение .в .посока .на .определената .програма .максимум . .Ето .няколко .уп-
равленски .акцента, .които .намираме .за .особено .показателни .при .решаването .на .въпроси .от .дидакти-
чески .характер .

 y Изготвянето на процедурна матрица . .
 y Проектирането на индивидуални образователни траектории .
 y Създаване на групи с активно положително отношение към интегрираното обучение както при уче-

ниците, така и в учителския колектив .2 .
Ще .отбележим, .че .първите .две .направления .в .нашата .работата .изглеждат .технически .и .реша-

ването .им .е .чисто .методически .и/или .административен .въпрос . .Третият .въпрос, .напротив, .има .
твърде .случаен .и .субективен .характер . .Всъщност, .опитът .да .се .решават .поотделно .трите .въпроса .
наистина .ги .определя .като .такива, .но .не .дава .големи .надежди .за .ефективна .реализация .на .решението .
като .педагогическа .практика . .Напротив, .разгледани .в .тяхната .взаимовръзка, .като .елемент .на .еди-
нен .управляем .процес, .трите .въпроса .получават .повече .от .задоволително .решение . .

Алтшулер .предлага .съставянето .на .двумерна .таблица .за .елиминация .на .възникващите .противо-
речия .(антиномии) .с .32 .параметъра, .която .е .с .доказана .ефективност .в .разработки .от .технически .
характер .(IV .етап: .оперативен) . .Нашата .позиция .е, .че .при .управление .на .образователния .процес .дву-
мерна .таблица .не .винаги .отразява .в .пълнота .противоречията, .а .търсенето .на .решения .на .възниква-
щи .антиномии .между .двойки .параметри .не .е .най-ефективната .управленска .процедура . .Разгледаният .
дидактически .комплекс .от .три .компонента: .процедурна матрица, индивидуални образователни тра-
ектории, групи с активно положително отношение е .пример .за .надстройване .на .методологията .на .Ал-
тшулер .в .по-висока .размерност . .

Веднага .трябва .да .подчертаем, .че .динамиката .на .образователния .процес .не .позволява .фиксиране .
на .еднозначни .решения . .Ето .един .пример: .поставянето .на .конкретни .изисквания .към .проектно .зада-
ние .води .до .ограничения .в .творческите .изяви .на .учениците, .такова .ограничение .често .понижава .ак-
тивността; .от .друга .страна, .отслабването .на .изискванията .с .цел .да .се .задържи .на .високо .ниво .ак-
тивността .на .конкретни .ученици .има .демотивиращ .ефект .върху .тези, .които .се .стремят .да .спа-
зят .параметрите .на .проектното .задание . .Разрешаването .на .възникналото .противоречие .може .да .
се .търси .извън .взаимовръзката .на .двата .елемента .на .образователния .процес, .например .като .се .даде .
възможност .проектът .да .се .представи .отделно, .т .е . .да .бъде .изваден .от .контекста .на .конкретно-
то .мероприятие . .

В .проекта .си .ученичките .Т .В . .и .В .С . .бяха .избрали .форма .на .виртуална .конференция, .което .не .се .
вписваше .във .формата .на .проектното .задание .– .колоквиум .Движение и изменение; .на .ученичките .се .да-
де .възможност .да .представят .проекта .си .отделно .от .колоквиума . .Такова .решение .на .противоречи-
ето .не .може .да .бъде .универсално . .Тук .се .взеха .предвид .редица .фактори, .специфични .за .контекста .на .

2 .За .наличие .на .група ученици с активно положително отношение като .фактор .за .успешно .провеждане .на .обу-
чението .по .математика .пише .и .Иван .Ганчев . .
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конкретното .интегрирано .обучение: .разработката .на .Т .В . .и .В .С . .покриваше .всички .поставени .обра-
зователни .цели, .по .отношение .на .дизайна .съдържаше .новаторски .решения; .тази .разработка .би .създала .
неравнопоставеност .сред .останалите .участници, .които .се .придържаха .към .обявените .параметри .за .
участие .в .колоквиума, .но .усилията .на .ученичките, .формирали .група .с .активно .положително .отноше-
ние, .не .можеха .да .останат .пренебрегнати . .От .фигура .1 .е .видно, .че .математически .инструментари-
ум .е .използван .съдържателно .чрез .ИТ .средства .за .обработка .на .(реална) .статистическа .информация .

Ще .отбележим, .че .търсенето .на .трето .измерение, .в .което .да .се .разрешава .противоречие .меж-
ду .два .елемента .на .образователния .процес, .донякъде .кореспондира .с .Алтшулеровата .операция .2 .на .
етап .IV .Оперативен: .проверка на възможностите за промени в обкръжението на проектираното съобра-
жение . .Възприетият .гъвкав .подход .за .внедряване .на .интегрирано .обучение .е .в .съответствие .с .опера-
ция .3: .проверка на възможностите за извършване на промени във времето . .[1] .Това .е .една .естествена .не-
обходимост .при .изготвянето .на .индивидуални .образователни .траектории . .Противоречието, .кое-
то .възниква .с .процедурната .матрица .за .всяко .проектно .задание, .отново .се .разрешава .в .друго .изме-
рение: .препланиране .на .мероприятия, .което .се .извършва .съвместно .от .ръководството .на .училище-
то .и .ангажираните .учители, .т .е . .в .група .от .учители .с .активно .положително .отношение . .Важно .е .да .
се .подчертае, .че .само .наличието .на .група .учители .с .активно .положително .отношение .е .необходимо, .
но .не .и .достатъчно .условие .за .реализиране .на .интегриран .подход . .Ключова .е .ролята .на .ръководство-
то .на .училището .както .за .техническата .организация, .така .и .в .мотивационен .план .

Фигура 1. Колаж екрани от проекта на Т.В. и В.С. 

система за контрол и оценка 
Операции .1-3 .от .етап .V .в .модела .на .Алтшулер, .в .контекста .на .управление .на .образователния .

процес, .кореспондират .със .системите .за .оценка .и .контрол . .Контролът .е .многопланова .задача, .коя-
то .се .решава .на .различни .нива . .Основополагащата .ни .позиция .е .да .се .уважава .интелектуалната .сво-
бода .на .участващите .субекти, .но .също .така .да .се .отчитат .определени .стандарти, .регулиращи .кон-
кретните .дейности .от .образователния .процес . .Въпросите .за .свободата .и .контрола .на .учениците .
при .разработка .на .проектните .задания .сме .разгледали .в .[4] . .Поради .това .сега .ще .осветлим .повече .
системата .за .контрол .върху .учебния .процес, .когато .се .реализира .интегриран .подход . .

Първо, .контролира .се .съвместимостта .на .планираните .мероприятия .с .учебната .програма . .Об-
съжда .се .доколко .поставените .образователни .цели .са .в .синхрон .със .съответните .стандарти, .утвър-
дени .в .нормативната .уредба . .Съгласуват .се .мотивационните .фактори .със .системата .за .оценяване .
на .компетенции . .Отчита .се, .че .при .реализиране .на .интегриран .подход .се .оценява .компетенция .от .
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синтетичен .тип .[2], .в .която .решаващо .значение .имат .придобитите .математически .знания, .уме-
ния .и .нагласа . .

Контролира .се .ресурсното .осигуряване, .например .необходимото .учебно .време, .както .и .времето .
в .извънкласни .форми, .което .не .трябва .да .е .в .ущърб .на .основните .задължения .на .учениците . .Това .оз-
начава .да .се .избягват .конфликти .с .плановите .мероприятия, .като .контролни .и .класни, .подготовка .за .
олимпиади .и .състезания .и .т .н . .Контролират .се .хигиенните .норми .за .времето, .през .което .учениците .
могат .да .работят .с .компютри . .Контролира .се .техническото .обезпечаване .– .работещи .компютри, .
оборудвани .със .специализирани .програмни .продукти .

Оценява .се .ефектът .от .проведените .мероприятия .във .всяко .от .визираните .направления . .Ана-
лизират .се .проблеми .и .слабости, .набелязват .се .мерки .за .решаването .им .в .следващ .образователен .ци-
къл . .Разширява .се .групата .учители .с .активно .положително .отношение .(Фиг . .2) .

Фигура 2. Изпълнителният директор на Училището в работна среща с екипа учители, реализирал 
проектно-ориентирано обучение през 2012/2013 учебна година.

Заключение
Стратегическата .линия, .приета .от .ръководството .на .ЧСОУ .„Св . .Георги“, .е .с .ясно .откроени .но-

ваторски .компоненти, .измежду .които .на .преден .план .е .внедряването .на .интегриран .подход .за .из-
граждане .на .надпредметна, .синтетична .компетенция .у .учениците . .Това .означава .и .търсене .на .ин-
тегрирани .форми .за .реализация .на .стратегическата .линия, .за .която .класно-урочната .структура .е .
тясна . .Като .успешна .симбиоза .на .класни .и .извънкласни .дейности, .проектното .обучение .засега .е .ос-
новен .формат .за .провеждане .на .интегрирано .обучение . .Пилотните .експерименти, .от .една .страна, .
показаха .положителните .страни .на .такъв .подход; .от .друга .страна, .откроиха .проблеми, .които .изис-
кват .допълнително .разглеждане, .поставиха .въпроси .около .усъвършенстване .на .методиката, .които .
тепърва .ще .намират .своя .отговор . .Методологията .на .Алтшулер .за .усъвършенстване .на .процеси-
те .по .внедряване .на .нови .технологични .решения .позволява .всестранно .третиране .на .ефекта .от .но-
вовъведенията . .Следвайки .основната .линия .на .тази .методология, .ние .адаптираме .отделните .ета-
пи .за .целите .на .проектиране .и .управление .на .образователен .процес, .за .какъвто .не .са .ни .известни .го-
тови .решения . .Разбира .се, .в .световната .практика .тези .въпроси .са .разработвани .(например .в .[8] .се .
разглеждат .възможностите .за .интегрирано .обучение .по .математика .и .природни .науки), .но .прено-
сът .на .територията .на .българското .училище .не .може .да .бъде .направен .механично . .Освен .това .ши-
ротата .на .внедряване .на .интегриран .подход, .която .визираме, .изисква .научнообосновано .преразглеж-
дане .както .на .концептуални .постановки, .така .и .на .множество .детайли .от .внедрителския .процес . .

Нашите .амбиции .не .се .изчерпват .с .внедряването .на .добрите .практики .като .регулярни . .Търсим .
нови .територии, .които .изискват .стартиране .на .нови .пилотни .изследвания, .например .възможност-
та .за .интегриране .на .занятия .по .математика .и .физкултура, .за .което .имаме .нагласа .да .бъде .проведе-
но .през .учебната .2013/2014 .година . .
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сЪВРЕМЕННИ МИТОВЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕскАТА сИсТЕМА НА МАРИя 
МОНТЕсОРИ

moDErN myThS abouT marIa moNTESSorI pEDaGoGIc SySTEm
Tinka Dimitrova Ivanova
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abstract. In . the . 90 . years . of . the . XX-th . century . in . Bulgaria . the . interest . in . educational . system . of . Maria .
Montessori .(1870-1952) .is .reappeared . .There .are .various .children’ .centers .and .clubs, .named .Home .of .the .child .
created . . This . Centers . claim . applying . the . Montessori . System . . The . Montessori . Centers . are . mostly . private . and .
successfully .advertise .their .product .on .the .market .of .educational .services . .There .is .no .doubt .that .the .ideas .of .the .
Italian .reformer .Maria .Montessori .are .well-known .This .fact .sometimes .leads .to .their .overestimation .and .creates .
unfounded .misconceptions .about . their .actual .capabilities . .The .paper .aims . to .present . the .most .modern .myths .
about .educational .system .of .Maria .Montessori, .which .contribute .to .its .better .understanding .
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Понятието .„мит“ .има .гръцки .произход .и .означава .народно .предание .за .герои, .природни .явления .
и .исторически .събития . .В .преносен .смисъл .то .най-често .се .свързва .с .измислица, .която .не .отговаря .
на .истината . .В .образованието .педагогическият .мит .е .форма .на .педагогическо .мислене, .подменяща .
действителното .състояние .на .конкретна .ситуация .с .възможност .за .превръщане .на .непостижимо-
то .и .идеалното .в .краен .резултат . .В .този .случай .действителното .състояние .се .подменя .с .желаното .
и .се .получават .заблуди, .неистини . .Педагогическите .митове .се .създават, .когато .се .появяват .новости .
или .се .възстановяват .традициии, .но .в .нови .социални .условия, .за .които .липсва .достатъчно .инфор-
мация, .има .различни .мнения .и .очаквания .те .да .решат .нерешени .до .момента .проблеми, .макар .че .това .
може .да .не .бъде .тяхна .пряка .цел .

През 90-те години .на .ХХ .век .в .България .отново .се .появи .интерес .към .педагогическата .система .на .
Мария .Монтесори .(1870 .– .1952) . .Създадоха .се .различни .детски .центрове .и .клубове, .домове .на .дете-
то, .които .имат .претенции .за .нейното .приложение .Те .имат .предимно .частен .характер .и .успешно .
рекламират .своя .продукт .на .пазара .на .образователни .услуги .като .конкурират .държавното .образо-
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вание .и .печелят .интереса, .доверието .на .родителите . .В .това .няма .нищо .лошо .при .условие, .че .те .ко-
ректно .поднасят .идеите .на .италианската .реформаторка . .Няма .съмнение, .че .нейните .възгледи .са .със .
световна .известност .и .намират .практическо .приложение .в .много .страни, .но .имат .както .привър-
женици, .така .и .противници .Това .води .до .тяхното .надценяване .или .подценяване, .създава .необосно-
вани .заблуди .относно .реалните .им .възможности .и .постижения . .Статията .има .за .цел .да .представи .
най-често .срещани .съвременни .митове .за .педагогическата .система .на .Мария .Монтесори, .с .което .да .
допринесе .за .нейното .по-добро .познаване . .

Някои .от .съществуващите .митове .я .представят .в .прекалено .позитивна .светлина, .а .други .– .в .
негативна . .Педагогиката .на .Монтесори .не .се .нуждае .нито .от .едните, .нито .от .другите .митове, .а .
от .обективно .представяне, .защото .достатъчно .добре .е .показала .своите .предимства .в .достатъч-
но .продължителен .период .от .време . .Без .да .имам .претенции .за .изчерпателност, .някои .от .съвремен-
ните .заблуди .за .нея .са: .

 .y Педагогиката .на .Монтесори .е .нещо .ново, .неправено .до .сега .в .България, .на .практика .тя .няма .не-
достатъци .и .е .коренно .различна .от .масовото .обучение, .с .което .няма .никакви .допирни .точки .

 .y Педагогиката .на .Монтесори .е .предимно .за .деца .със .специални .образователни .потребности .или .
за .надарени .деца, .но .в .нейната .основа .стоят .финансовите .възможности .на .родителите .и .се .
ограничава .само .в .областта .на .предучилищното .образование .

 .y Педагогиката .на .Монтесори .разчита .на .специално .създадена .изкуствена .среда .и .самостоятел-
ни .дейности .в .разновъзрастова .група, .които .затрудняват .детето .при .преминаването .му .в .
началното .училище .

 .y Педагогиката .на .Монтесори .не .възпитава .творчески, .в .нея .не .се .използват .приказки .и .игри, .де-
цата .са .принудени .да .пазят .тишина, .те .малко .говорят, .затруднява .се .развитието .на .мисле-
нето .им . .

 .y Педагогиката .на .Монтесори .изисква .нов .тип .учител, .който .само .мълчи, .разхожда .се .и .наблю-
дава .децата . .

Първият .мит .не .отговаря .на .истината, .защото .в .историческо-педагогически .аспект .разпрос-
транението .на .възгледите .на .Монтесори .в .България .преминава .през .три .етапа: .

 .y Първият .етап .включва .периода .от .20-те .до .40-те .години .на .ХХ .в . .и .е .свързан .с .интереса .на .бъл-
гарските .педагози .към .възгледите .на .европейските .реформатори .

 .y Вторият .етап .обхваща .времето .от .40-те .до .90-те .години .на .ХХ .в ., .когато .методиката .на .
Монтесори .продължава .да .се .изучава .от .педагозите, .но .тя .по-често .е .обект .на .критика, .от-
колкото .на .обективно .представяне .

 .y Третият .етап .започва .след .90-те .години .на .ХХ .в ., .когато .предучилищното .образование .потър-
си .и .други .измерения .освен .класическите . .

Първите .статии .на .български .език .за .метода .Монтесори .се .появяват .в .списание .„Детска .гради-
на“ . .Това .е .първото .специализирано .списание .за .предучилищно .възпитание .в .България, .издавано .в .пе-
риода .1922 .– .1925 .г . .То .предоставя .информация .на .учителките .за .новости .в .тази .област . .Сред .тях .
са .метода .Монтесори .и .метода .на .проектите . .През .20-те .години .на .ХХ .в . .в .България .започва .теоре-
тичният .спор .между .„старите .Фрьобелови .разбирания .за .детските .училища“, .защитавани .от .Евге-
ния .Милкова, .и .„новите .реформи .на .Американската .детска .градина“, .разпространявани .от .Елизабет .
Кларк .и .нейните .ученички . .Трудностите .по .доставката .на .дидактическите .материали, .необходими .
за .реализирането .му, .които .при .това .се .оказват .и .скъпи .за .съществуващите .детски .градини, .допъл-
нително .затрудняват .прилагането .на .метода .Монтесори .в .български .условия .

Неговото .популяризиране .започва .отново .през .30-те .години .на .ХХ .в ., .когато .в .превод .на .бъл-
гарски .език .излизат .книгите .на .Монтесори .„Дом .на .детето“, .„Новото .дете .и .духовното .възраж-
дане .на .човека“, .„Етапите .на .възпитанието“ . .Възгледите .на .италианската .реформаторка .през .то-
зи .период .ревностно .се .разпространяват .от .нейната .ученичка .Лидия .Стоянова .и .от .Димитър .Ка-
царов, .който .е .привърженик .на .свободното .възпитание .и .редактор .на .списание .„Свободно .възпита-
ние“ . .На .страниците .на .списанието .намират .място .както .статии .за .Монтесори .и .нейния .метод, .
така .и .преводни .статии .от .нея . .След .1933 .г . .в .списанието .се .появяват .специални .„Страници .Мон-
тесори“, .завеждани .от .Л . .Стоянова . .През .1934 .г . .Д . .Кацаров .открива .частен .двегодишен .курс .за .под-
готовка .на .учителки .в .детските .градини . .В .теоретичната .им .подготовка .са .включени .Методи .на .
работа .в .детската .градина .със .специален .поглед .върху .съвременните .методи .на .обучение, .в .които .е .
представен .и .методът .на .Монтесори . .Необходимостта .от .базови .учебни .заведения .за .практически .
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занятия .на .курсистките .насочва .Д . .Кацаров .към .откриване .на .две .образцови .детски .градини .в .нача-
лото .на .учебната .1934/35 .година . .Те .се .намират .в .софийското .училище .„Св . .Св . .Кирил .и .Методий“ . .
Едната .от .детските .градини .работи .по .метода .на .Монтесори, .а .другата .– .по .метода .на .проекти-
те . .През .1934 .г . .в .София .се .създава .Българско .дружество .Монтесори, .което .е .секция .от .Международ-
ното .дружество .Монтесори . .Основна .цел .на .организацията .е .да .разпространява .метода .Монтесори .
и .да .не .допуска .изопачаването .му . .От .1929 .г . .до .1935 .г . .Л . .Стоянова .работи .по .метода .Монтесори .в .
паралелка .за .умствено .изостанали .деца .в .столичното .училище .„Св . .Св . .Кирил .и .Методий“ . .През .1936 .
г . .заедно .със .своите .възпитаници .тя .се .премества .във .Възпитателен .институт .„Развитие“, .където .
на .практика .продължава .да .прилага .методиката .на .М . .Монтесори . .В .стила .на .италианската .рефор-
маторка .тази .институция .получава .названието .„Дом-училище“ . .През .1936 .г . .се .въвежда .нова .Про-
грама .за .основните .училища . .Тя .регламентира .въвеждане .на .цялостно .обучение .в .детската .градина .
и .в .първоначалното .училище . .На .базата .на .реформаторската .педагогика .в .Западна .Европа .и .САЩ, .в .
учебното .съдържание .определящи .са .интегративните .връзки, .жизнените .области .и .центрове, .ак-
туалните .проблеми .на .взаимодействието .на .личността .със .средата . .В .раздела .за .детските .градини .
се .препоръчва .използването .и .на .метода .на .Монтесори, .който .е .част .от .модерната .през .този .пери-
од .реформаторска .педагогика .

До .1944 .г . .възгледите .на .Монтесори .са .познати .в .България, .но .с .тях .се .занимават .сравнително .
малък .кръг .педагози . .Те .се .представят .като .алтернатива .на .класическите .възгледи .на .Фр . .Фрьобел . .
Практическото .им .приложение .се .затруднява .от .скъпите .дидактически .материали .и .ограничените .
средства .на .детските .градини

В .периода .от .1944 .г . .до .1989 .г . .възгледите .на .Монтесори .са .обявени .за .буржоазни .и .непрогресив-
ни . .Те .не .намират .приложение .в .практиката, .но .в .теоретичен .аспект .продължава .тяхното .изучава-
не . .Макар .и .критикува, .възпитателната .система .на .Монтесори .присъства .в .учебници .и .помагала .от .
този .период . .Има .сведения, .че .някои .детски .градини .в .София .ползват .дидактическите .материали .на .
Монтесори, .което .обаче .не .се .свързва .с .нейните .постановки . .

През .втората .половина .на .ХХ .в . .педагогиката .на .Монтесори .присъства .в .специализираната .ли-
тература .като .част .от .Движението .за .ново .възпитание . .Неговите .представители .се .противопос-
тавят .на .традиционното .масово .училище .като .създават .своя .система .за .учебно-възпитателна .ра-
бота . .Монтесори .е .представител .и .на .т . .нар . .„миролюбиво .възпитание“, .водещо .своето .начало .от .
душата .на .човека, .а .не .от .промените .в .обществото . .

Идеите .на .италианската .лекарка .стават .особено .актуални .у .нас .след .промените .през .1989 .г . .През .
1997 .г . .се .основава .фондация .„Д-р .Мария .Монтесори“, .чиято .дейност .е .насочена .предимно .към .съз-
дадените .от .нея .частни .учебни .заведения .– .детска .градина, .основно .училище, .профилирана .езикова .
гимназия . .

В .края .на .първото .десетилетие .на .ХХI .в . .се .създава .и .Българска .Монтесори .Асоциация, .обединява-
ща .частни .образователни .институции, .работещи .по .тази .методика . .Откриват .се .Монтесори .цен-
трове .в .София, .Пловдив, .Варна, .Бургас . .Посоченото .доказва .неистинността .на .първия .мит .за .педа-
гогиката .на .Монтесори, .че .тя .е .непозната .в .България .до .90-те .години .на .ХХ .век . .

Основанията .за .втория .мит .могат .да .се .търсят .в .следната .фактология . .Монтесори .е .първата .
жена-лекар .в .Италия . .След .завършването .на .Медицинския .факултет .в .Рим .тя .създава .успешна .част-
на .практика . .По-късно, .едва .27-годишна, .Монтесори .започва .работа .в .Психиатрична .клиника, .къде-
то .заедно .се .лекуват .деца .и .възрастни . .От .личните .си .наблюдения .тя .достига .до .извода, .че .тради-
цията .в .това .отношение .не .е .добра . .Според .нея .децата .се .нуждаят .от .обстановка .и .лечение, .различ-
ни .от .тези .на .възрастните . .За .малките .пациенти .педагогическата .помощ .често .се .оказва .по-необ-
ходима .и .с .по-голям .ефект, .отколкото .медицинското .им .лечение . .В .търсене .на .истината .Монтесо-
ри .основава .училище .за .умствено .изостанали .деца .от .бедни .семейства . .Първоначално .тя .прилага .ме-
тодите .на .французите .Жан .Итар .и .Едуард .Сеген . .В .процеса .на .работа .обаче .амбициозният .учен .дос-
тига .до .идеи, .които .материализира .в .създаването .на .дидактически .материали, .превърнали .се .в .осно-
ва .на .оригинална .методика . .През .1907 .г . .милионерът .Едуард .Таламо .открива .в .римския .квартал .Сан .
Лоренцо .„Дом .на .детето“ . .Той .е .предназначен .за .50 .деца .на .възраст .от .три .до .седем .години . .В .то-
зи .дом .Монтесори .за .първи .път .прилага .своята .система .за .предучилищно .възпитание .за .деца, .които .
нямат .отклонения .в .развитието .си . .Монтесори .преминава .през .години .на .неуморен .труд .за .усъвър-
шенстване .на .постигнатото, .за .неговото .популяризиране .и .признаване .в .световен .мащаб . .Пътят .
на .реформаторката .е .свързан .с .откриване .на .други .Домове .на .детето, .провеждане .на .национални .и .
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международни .курсове .за .обучение .на .учители, .създаване .на .асоциация, .работа .не .само .в .Европа, .но .и .
в .Америка, .Азия, .Африка . .Днес .понятието .„Монтесори .педагогика“ .е .познато .и .разбираемо .в .свето-
вен .мащаб . .То .се .използва .както .за .обозначаване на система за възпитание и образование на деца, та-
ка и за подготовка на педагози, работещи с тях въз основа на педагогическите възгледи на италиан-
ската лекарка. с „Монтесори педагогика“ се обозначава и едно от направленията в актуалната въз-
питателната практика в световен мащаб, радващо се на интерес не само от страна на учители, но 
и на родители. .От .съединяването .на .педагогиката .с .медицината .се .получават .отлични .резултати . .
Те .намират .продължение .и .в .Монтесори-терапия . .Немският .лекар-терапевт .Теодор .Хелбрюге .слу-
чайно .попада .на .занимания .с .деца .по .методиката .на .Монтесори . .Той .е .впечатлен, .че .с .упражнения-
та .успешно .се .справят .и .заедно .работят .както .здрави .деца, .така .и .деца .с .отклонения .от .нормата . .
Т . .Хелбрюге .адаптира .класическите .дидактически .материали .на .италианската .лекарка, .разработва .
подготвителни .упражнения .за .включване .на .деца .със .специални .образователни .потребности .в .Мон-
тесори .група . .Така .се .поставя .началото .на .Монтесори .терапията . .Лори .Андерлик .я .оформя .като .са-
мостоятелно .направление .и .значително .разширява .възрастовите .граници .на .пациентите . .Тя .осно-
вава .и .Международна .асоциация .на .Монтесори .терапевтите . .Интеграцията .на .децата .със .специал-
ни .образователни .потребности .допълнително .предизвика .интереса .не .само .към .Монтесори .терапи-
ята, .но .и .към .Монтесори .педагогиката . .Свидетели .сме .на .успешна .работа .с .Монтесори .групи .в .днев-
ни .центрове, .специализирани .клиники, .детски .клубове . .Все .пак .обективността .изисква .да .се .отбеле-
жи, .че .педагогиката .на .Монтесори .не .е .педагогика .за .определена .група .деца, .тя .има .универсален .и .ин-
тернационален .характер .

След .2007 .г . .родителският .интерес .към .Монтесори .педагогиката .в .България .се .превръща .в .тен-
денция, .която .влияе .върху .пазара .на .образователните .услуги . .Откриват .се .частни .детски .градини, .
центрове, .парти-клубове, .съботно-неделни .групи . .Това .прави .Монтесори .педагогиката .по-достъп-
на, .макар .че .на .практика .тя .продължава .да .се .обвързва .с .финансовите .възможности .на .родителите . .
Търсенето .на .форми .за .различен .часови .престой .на .децата .също .е .решение .за .някои .от .тях .

От .проучване .на .интереса .на .родителите .към .Монтесори .педагогиката .в .български .условия, .се .
установи, .че .някои .от .причините .за .това .са: .

 .y известност .и .качествени .постижения .на .Монтесори .педагогиката .в .световен .мащаб, .което .се .
явява .нейна .най-добра .реклама .и .препоръка;

 .y подобряване .на .финансовите .възможности .на .част .от .българските .семейства, .които .имат .де-
ца .на .възраст .3 .– .6 .години; .

 .y интерес . към . частното . образование, . безусловно . приемано . от . някои . родители . като . по-прес-
тижно .и .по-добро .от .държавното; .

 .y разочарование .на .родители .от .съществуващите .общински .детски .градини .– .трудности .по .за-
писването .и .приема .на .децата .в .тях; .по-голям .брой .деца .в .групите; .трудна .адаптация .на .някои .
от .децата .към .режима; .недостатъчно .внимание .и .индивидуален .подход .към .детето;

 .y предоставяне .на .значително .по-добри .възможности .за .развитие .на .проблемните .деца .в .Мон-
тесори .средата . .

 .y подготовка .и .квалификация .на .педагогическия .екип, .тъй .като .някои .от .създателите .и .учите-
лите .в .тези .учебни .заведения .са .получили .Монтесори .образование .и .са .специализирали .в .систе-
мата .на .престижни .Монтесори .заведения .в .различни .части .на .света; .

 .y настоятели .и .гаранти, .които .впечатляват .с .образование, .кариера, .обществени .позиции . .
Традиционно .избора .на .родителите .относно .детската .градина, .която .да .посещава .детето .им, .се .

определя .от .близостта .на .учебното .заведение .до .дома .или .до .работата .на .някой .от .родителите, .от .
материалната .база .и .отзивите .за .педагогическия .екип, .които .по .различен .начин .достигат .до .роди-
телите . .Най-често .в .избора .си .те .се .доверяват .на .препоръка, .получена .от .познати .или .опита, .кой-
то .имат .с .по-голямото .си .дете . .Проучването .установи, .че .родители, .които .избират .системата .
на .Монтесори, .получават, .обменят .информация .с .други .родители .предимно .в .интернет . .Те .не .раз-
читат .на .случайността, .а .целенасочено .и .активно .търсят .нещо .различно, .нетрадиционно .за .възпи-
танието .на .своето .дете . .Една .част .от .тези .родители .са .били .в .чужбина, .черпят .сведения .от .чуж-
дестранни .сайтове, .имат .допълнителна .информация .за .методиката .на .Монтесори, .която .някои .от .
тях .четат .дори .в .оригинал . .Тази .методика .е .предпочитана .за .деца .от .смесени .бракове, .защото .ро-
дителите .твърдят, .че .те .не .се .чувстват .комфортно .в .традиционната .детска .градина . .Родители-
те .ценят, .че .системата .на .Монтесори .развива .самостоятелността .на .детето, .предоставя .му .въз-
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можност .да .избира .с .какво .и .как .да .играе .и .създава .условия .за .индивидуален .подход . .По .този .начин .все .
повече .се .разбива .митът, .че .Монтесори .педагогиката .е .само .за .деца .на .богати .родители . .Съвремен-
ният .българин .насочва .повече .инвестиции .към .образованието .на .децата .си . .Специфичен .елемент .в .
педагогическата .система .на .Монтесори .е .специално .организираната .и .дидактически .подготвената .
среда, .върху .която .се .базира .третият .от .посочените .митове . .Средата .е .подредена, .чиста .и .уютна, .
съдържа .предпоставки, .които .превръщат .външния .ред .във .вътрешен .ред .на .възпитаника . .Тя .осигу-
рява .на .децата .свобода .за .действията .им . .Тази .дейност .изисква .специален .подбор .на .предмети, .тях-
ното .подреждане .в .кътове .(зони) . .Те .също .са .резултат .от .наблюденията .на .реформаторката .вър-
ху .свободната .дейност .на .децата, .имат .определена .последователност .– .упражнения .за .реалния .жи-
вот, .сензорика, .математика, .роден .език .и .космическо .възпитание . .В .първата .зона .детето .се .учи .да .
се .грижи .за .себе .си .– .да .се .закопчава, .да .си .завързва .обувките, .да .се .мие, .да .пере, .да .глади . .Предметите, .
които .използва, .са .истински . .Ако .случайно .счупи .чашата, .то .отново .има .контрол .на .грешката, .т .е . .
може .само .да .види .своята .неловкост . .Детето .се .самоконтролира .и .работи .върху .усъвършенстване .
на .действията .чрез .необходимия .за .целта .брой .повторения .на .упражненията . .Това .прави .излишен .
контрола .на .учителя, .което .е .характерно .за .системата .на .Монтесори . .Практическите .упражнения .
развиват .фината .моторика .на .детската .ръка, .формират .самостоятелност .и .последователност .в .
работата .на .детето . .В .сензорната .зона .детето .развива .своите .сетива .– .зрение, .осезание, .вкус, .обо-
няние, .слух . .В .зоната .за .математическо .развитие .то .се .учи .да .събира .и .изважда, .да .умножава .и .дели, .
да .брои . .В .езиковата .зона .детето .се .запознава .с .буквите, .съставя .думи .с .помощта .на .подвижни .бук-
ви, .разширява .значително .своя .речник . .Цялостна .картина .за .света .възпитаникът .получава .в .косми-
ческата .зона . .В .нея .има .материали, .запознаващи .го .с .природата, .с .основите .на .географията, .биологи-
ята, .химията, .физиката . .За .поддържане .на .реда .в .кътовете .важи .правилото: .„Вземи .предмета, .рабо-
ти .и .го .остави .пак .на .мястото .му“ . .

Подготвената .среда .предполага .включване .на .децата .и .в .определени .социални .отношения .– .на-
пример, .ако .две .деца .едновременно .искат .да .се .занимават .с .един .и .същ .материал .или .да .работят .на .
едно .и .също .място . .Чрез .практическите .ситуации .детето .разбира, .че .всеки .човек .има .свое .лично .
пространство, .което .не .може .да .бъде .нарушавано .без .негово .разрешение . .В .създадената .от .Монте-
сори .система .за .предучилищно .възпитание, .групите .са .от .деца .на .различна .възраст, .защото .според .
нея .това .е .по-близо .до .живота . .В .естествени .условия .децата .играят .заедно, .водени .от .интересите .
си . .Те .взаимно .се .учат .като .обменят .опит . .Детето .избира .къта, .в .който .ще .работи, .дидактическия .
материал .и .продължителността .на .работа .с .него, .а .учителят .е .посредникът .между .него .и .средата . .
Изискванията .му .са .съобразени .с .опита .на .възпитаника, .конкретни .и .разбираеми .са, .имат .определе-
на .последователност, .спазват .се .и .от .него .самия . .В .системата .на .Монтесори .подготвената .среда .и .
учителят .съдействат .на .детето .да .развие .своя .потенциал . .Възпитанието .е .помощ .в .психическото .
развитие .на .възпитаника . .То .не .се .нуждае .от .награди .и .наказания, .защото .едните .поробват .духа, .а .
другите .са .репресивни .мерки . .

Детето е естествен център .в .системата .на .Монтесори . .То .формира .личността .си .на .базата .на .
генетично .зададена .матрица, .в .която .сетивността, .действието .и .познанието .първоначално .не .са .
разграничени . .В образователния процес възрастният установява реда, а детето се развива със свой 
темп, съобразно потребностите си. Чрез .взаимодействие .със .средата .възпитаникът .се .развива .сво-
бодно, .воден .от .„вътрешен .импулс“, .„духовен .зародиш“ . .Неговата .функция .да .съхранява .и .усъвър-
шенства .човечеството .го .прави .„баща .на .човека“ . .Светът .на .детето .е .различен .от .света .на .въз-
растния .и .възпитателната .система .на .Монтесори .отчита .това . .Например .възрастният .често .се .
стреми .към .изразходване .на .минимални .усилия .и .икономия .на .време, .а .детето .притежава .способност .
да .повтаря .едно .и .също .упражнение, .докато .задоволи .потребността .си .от .активност . .За .малчугана .
повторението .има .катарзисен .ефект .и .е .сигурен .знак .за .изграждане .на .личността .му . .

Основен принцип във възгледите на Монтесори е принципът на свобода и самостоятелност на 
детето. .Според .нея .свободата .на .детето .е .естествено .развиваща .се .вътрешна .способност .да .изби-
ра .най-доброто .за .себе .си .и .за .останалите . .Свободата .на .всеки .човек .естествено .завършва .там, .къ-
дето .започва .свободата .на .другия . .По .отношение .на .детето .тя .е .необходимо .условие .за .разгръщане .
на .творческия .му .потенциал . .Реформаторката .свързва .свободата .във .възпитанието .на .подраства-
щите .с .дейност, .а .дисциплината .с .активност .и .въвежда .понятието .„дисциплина .в .свободата“ .Чет-
въртият мит се основава на посоченото, но според .нея .ако .личността .е .мълчалива, .няма .и .неподвиж-
на .като .паралитик, .тя .не .е .дисциплинирана, .а .вече .е .унищожена . .Тя .нарича .човека .дисциплиниран, .ко-
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гато .той .умее .да .владее .и .свободно .да .разпорежда .със .себе .си, .следвайки .едно .или .друго .правило . .Из-
работването .на .активна .дисциплина .започва .с .формирането .на .умения .за .разграничаване .на .добро .и .
зло . .Това .е .път, .изискващ .търпение, .упоритост, .последователност .в .действията .и .изискванията .на .
възпитателя . .Обучението .на .детето .да .действа .самостоятелно .е .много .по-бавен .и .труден .процес, .
изискващ .повече .търпение .и .време, .отколкото, .ако .възрастните .сами .заменят .детето .в .този .про-
цес, .но .такава .е .работата .на .възпитателя . .Той .не .е .слуга, .а .духовен .водач, .ръководител .в .научаване-
то .на .детето .да .действа .самостоятелно . .Тези възгледи на Монтесори ни помагат по-добре да ос-
мислим мотото на нейната система: „Помогни ми да го направя сам“. .Тя .е .изградена .върху .наблюде-
ния .на .възпитаника .в .естествена .среда .и .неговото .възприемане .такъв, .какъвто .е .

Последният .посочен .мит .е .свързан .с .нов .тип .учител, .който .мълчи, .разхожда .се .и .наблюдава .деца-
та . .Ситуацията .обаче .не .е .точно .такава . .Основната .цел .на .педагога .във .възпитателната .система .
на .Монтесори .е .да .пробуди .у .детето .интерес .към .обкръжаващия .го .свят, .желание .да .го .изследва, .да .
задава .въпроси .и .самостоятелно .да .намира .отговорите .им . .Детето .е .активен .участник, .партньор .в .
обучението . .То .формира .такива .качества .като .инициативност, .самостоятелност, .увереност, .от-
говорност .да .прави .избор .и .да .носи .последствията .от .него . .Това .изисква .предварителна .подготов-
ка .на .педагога . .Първата .крачка .в .тази .насока .е .учителят .да .подготви .себе .си . .Монтесори .педагогът .
вярва, .че .детето .ще .открие .себе .си .в .дейността . .Той .не .се .безпокои .от .различията .между .децата, .а .
приема .всички .нормално .като .живеещи .в .един .духовен .свят . .

Следващата .крачка .в .подготовката .на .учителя .е .да .проанализира .своето .отношение .към .децата . .
Той .трябва .да .ги .увлича .в .една .или .друга .дейност, .но .да .не .забравя, .че .добре .организираната .дидакти-
ческа .среда .е .главното .средство .за .достигане .на .възпитателните .цели . .Същността .на .дейността .
на .Монтесори .педагога .е .презентацията .на .дидактическите .материали . .Всеки .от .тях .има .опреде-
лен .начин .за .демонстриране .пред .детето . .Той .се .стреми .детето .да .усвои .работата .с .материала .по-
етапно, .да .формира .определени .навици . .Учителят .работи .върху .точността .на .възприятието, .кон-
центрацията .на .вниманието, .развитието .на .детската .памет .и .логика . .Помощта, .която .той .оказ-
ва .на .децата, .е .представянето .на .материала .– .как .се .използва .и .как .се .работи .с .него . .Педагогът .мак-
симално .бързо .трябва .да .отреагира .на .детската .молба .за .помощ . .Всяко .дете .си .има .свой .„образова-
телен .маршрут“, .по .който .се .придвижва .с .удобна .за .него .скорост . .Това .е .един .от .основните .прин-
ципи .в .педагогиката .на .Монтесори .– .принцип .за .индивидуализация .на .обучението . .Само .при .необхо-
димост .учителят .помага .на .детето .да .направи .своя .избор .на .дидактически .материал .и .да .органи-
зира .дейността .си .с .него . .Отново .ключовата .дума .според .Монтесори .е .„помощ“ . .Тя .се .оказва .в .кон-
фликтни .ситуации .за .успешното .им .разрешаване, .както .и .когато .децата .имат .да .подготвят .самос-
тоятелни .съобщения, .информации . .Педагогът .организира .взаимодействието .в .групата .между .деца-
та .от .различни .възрасти . .Винаги .идва .моментът, .когато .всяко .дете .проявява .интерес .към .опреде-
лен .дидактичен .материал .и .започва .да .работи .с .него . .Сега .учителят .трябва .да .бъде .внимателен .и .да .
не .се .намесва .в .работата .на .детето . .Това .се .придобива .непосредствено .в .практиката, .но .пътят .към .
него .никога .не .е .лесен . .Успехът .за .двете .страни .идва .тогава, .когато .учителят .спокойно .може .да .ка-
же, .че .децата .работят .така, .сякаш .него .го .няма . .

Възрастният .в .системата .на .М . .Монтесори .се .отказва .от .своята .власт, .от .всички .действия, .
които .имат .принудителен .характер, .но .запазва .ръководството .си . .Италианската .реформаторка .
въвежда .понятието .„праг .на .намесата“ . .Това .е .онази .тънка .граница .между .помощта .и .привидното .
бездействие .на .педагога, .когато .той .не .заменя .детето .в .извършването .на .определени .действия, .но .
му .оказва .помощ, .подкрепа, .за .да .действа .то .в .полза .на .себе .си . .Да .намериш .мярата .е .трудна .задача, .
за .която .учителят .трябва .да .има .предварителни .нагласи . .Тя .нарича .„личен .такт“, .„лично .изкуство .
на .учителя“ .всеки .път .да .определя .своевременността .и .характера .на .това .вмешателство . .Правата .
на .детето, .особено .правото .му .да .изразява .мнение .е .ценност .за .възрастните .– .учители .и .родите-
ли . .Според .Ел . .Петкова, .която .изследва .състоянието .на .този .проблем .в .съвременната .образовател-
на .ситуация .„различността .и .диалогът .не .са .оценени .като .потенциал .на .педагогическата .система . .
Отношението .към .правото .на .детето .да .изразява .мнение .е .несправедливо . .Закрепването .на .тази .не-
справедливост .чрез .нормативни .документи .във .възпитателната .практика .е .опасно .за .развитието .
и .оценяването .на .педагогическата .система .като .сложна .саморегулираща .се .биосоциална .система“ .[ 6, .
с . .20-21]. .В .това .отношение .педагогиката .на .Монтесори .може .да .бъде .добър .образец .за .подражание . .
По .този .начин .лесно .се .разбива .митът, .че .учителят .не .прави .нищо . .Напротив .– .той .прави .всичко .
необходимо, .но .не .го .демонстрира, .а .се .стреми .да .създава .душевен .комфорт .и .развитие .на .детето .по .
неговия .индивидуален .образователен .маршрут, .който .детето .свободно .му .показва .
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Оказва .се, .че .педагогическите .митове .могат .да .бъдат .полезни . .Вярно .е, .че .в .тях .има .известна .до-
за .неистина, .но .те .карат .изследователя .да .търси .истината, .да .я .изчисти .от .заблудите .и .неточно-
стите, .т .е . .по .странен .начин .те .работят .за .обективността .на .педагогическата .теория .и .практи-
ка . .А .педагогическата .система .на .Монтесори .си .заслужава .да .бъде .опозната, .прилагана .и .разпростра-
нявана, .защото .е .доказала .своята .оригиналност .и .качество .
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abstract. The .paper .presents .an .approach .to .automate .the .processes .of .evaluating .the .teaching .staff .in .the .
system .of .secondary .education . .The .model .proposed .in .the .paper .includes .a .preliminary .self-assessment .of .the .
teaching .staff . .Successful .experiments .have .been .conducted, .demonstrating .the .applicability .of .the .model . .These .
experiments .include .the .main .activities .– .modeling .of .a .methodology .by .a .school .principal, .entering .information .
from .the .teachers .about .the .indicators .of .the .methodology .and .evaluation .by .the .school .principal . .The .software .
used . is .COMPASS-OK .– .an .application . for . (self) . evaluation .and .accreditation . in .higher . education, .developed .
at . Plovdiv . University . „Paisii . Hilendarski“ . . COMPASS-OK . can . be . used . to . assess . learning . objects . and . subjects .
in .different .areas .– .teaching .and .learning, .monitoring .and .control, .school .management, .staff .development, .self .
evaluation .etc .

Keywords: automated .evaluation .of .the .teaching .staff, .self-assessment .of .the .teaching .staff, .evaluation .of .the .
quality .in .education .

Въведение
В .Националната .програма .за .развитие .на .училищното .образование .и .предучилищното .възпита-

ние .и .подготовка .(2006 .– .2015 .г .) .[4] .са .заложени .двете .основни .цели .на .националната .образователна .
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политика .– .равен .достъп .до .образование .и .осигуряване .на .качествено .образование . .Реализирането .на .
тези .цели .извежда .на .преден .план .ключовата .роля .на .педагогическите .кадри . .Едно .от .най-сериозни-
те .предизвикателства .пред .реформите .в .средното .образование .е .изменението .на .системата .на .за-
плащане .труда .на .педагогическите .кадри . .Успешното .въвеждане .на .системата .за .диференцирано .за-
плащане .е .сред .ключовите .приоритети .във .визията .за .развитие .на .човешките .ресурси .и .повишава-
не .качеството .на .образование . .

Качеството .на .обучението .е .тема, .която .през .последните .години .придобива .все .по-голямо .изме-
рение . .Чрез .определяне .на .критерии .и .показатели, .съобразно .спецификата .на .детските .градини, .учи-
лищата .и .обслужващите .звена, .се .формира .визията .на .педагогически .екип .за .оценка .на .собствения .му .
труд . .На .оценяване .се .подлагат .различни .образователни .обекти .и .субекти, .разработват .се .различни .
методики .и .критериални .системи, .и .процедури .за .оценяване .на .качеството . .Въпреки .че .процедури-
те .по .оценяване .на .качеството .са .само .съпровождаща .дейност, .която .не .създава .добавена .стойност .
към .образователния .продукт, .те .се .извършват .периодично .и .изискват .множество .ресурси .(времеви, .
човешки, .финансови .и .материални) . .Естествено .възниква .въпросът .– .възможно .ли .е .да .бъдат .опти-
мизирани .чрез .използване .на .информационни .и .комуникационни .технологии .

Разработването .на .софтуерни .приложения, .които .обслужват .конкретни .оценъчни .процедури .в .
общия .случай .не .е .удачно .решение, .поради .ограничените .бюджети .на .образователните .институции . .
Поради .честите .промени .на .използваните .методики .и .процедурни .правила, .то .предполага .скъпа .бъ-
деща .поддръжка . .Това .налага .използването .на .по-общ .подход .– .създаване .на .софтуер, .който .да .може .
да .бъде .използван .за .различни .видове .оценъчни .процедури, .вкл . .с .опция .за .оценяване .на .различни .обек-
ти, .моделиране .на .методики .и .конфигуриране .на .процедури .[5] .

В .рамките .на .две .дисертационни .изследвания .[6, .9], .в .Пловдивския .университет .са .разработени .
общи .схеми .за .концептуално .и .компютърно .моделиране .на .методики .и .процедури .за .оценяване .и .уп-
равление .на .качеството .на .обучение . .Създадено .е .софтуерно .приложение .КОМПАС-ОК .за .(само)оце-
няване .и .акредитация .във .висшето .образование . .То .поддържа .множество .функционалности .– .моде-
лиране .на .методики, .конфигуриране .на .процедури .(дефиниране .на .етапи, .задаване .на .роли), .самооце-
няване, .оценяване, .генериране .на .различни .видове .документи .(оценъчни .и .експертни .карти, .доклад-
самооценка, .оценяващи .доклади) .и .справки .и .др . .Приложението .е .експериментирано .в .редица .акре-
дитационни .процедури .– .4 .институционални .акредитации .на .висши .училища .(Пловдивски .универ-
ситет .„Паисий .Хилендарски“, .Югозападен .университет .„Неофит .Рилски“, .Софийски .университет .
„Св . .Климент .Охридски“ .и .Бургаски .университет .„Проф . .Асен .Златаров“) .и .17 .програмни .акредита-
ции .в .Пловдивския .университет . .Използвано .е .за .събиране .на .информация .и .създаване .на .доклади-са-
мооценка .в .оценяваните .ообразователни .институции .и . за .оценяване .от .членове .на . експертните .
групи .от .страна .на .акредитиращата .организация .

В .настоящата .статия .е .представен .експеримент .за .адаптиране .на .модела .на .КОМПАС-ОК .[8] .за .
оценяване .на .труда .на .педагогическия .персонал .в .системата .на .средното .образование, .който .се .про-
вежда .в .няколко .основни .училища .

Оценяване на педагогическия персонал
Наредба .№ .1 .от .4 .01 .2010 .г . .[2] .регламентира .начина .на .оценяване .на .педагогическия .персонал .за .до-

пълнителното .трудово .възнаграждение .за .постигнати .резултати .от .труда .през .учебната .година . .
Оценяването .се .извършва .по .показатели, .дадени .в .приложение .към .наредбата .(чл . .12 .ал . .1) . .Показате-
лите .са .общо .10 .на .брой, .всеки .от .които .се .оценява .между .5 .и .30 .точки . .Максималният .брой .точки .е .
100 . .Училищата, .детските .градини .и .обслужващите .звена .по .чл . .33а, .ал . .1, .т . .2 .от .ЗНП .[1] .са .свобод-
ни .да .специфицират .методики, .в .зависимост .от .вида .и .спецификата .на .учебното .заведение, .като .
дефинират .конкретни .критерии .към .показателите .и .начините .за .оценяването .им . .Същите .се .офи-
циализират .с .решение .на .Педагогическия .съвет . .

Определянето .на .резултатите .от .труда .се .извършва .с .попълването .на .карта .за .определяне .на .
допълнително .трудово .възнаграждение .съгласно .приложение .№11 .1 .от .[3], .която .се .подписва .от .ко-
мисията .и .от .лицето, .и .се .съхранява .в .личните .досиета .на .педагогическите .кадри . .Допълнителното .
трудово .възнаграждение .за .постигнатите .резултати .от .труда .на .педагогическите .специалисти .се .
определя .въз .основа .на .получения .общ .брой .точки .

В .общия .случай .– .при .педагогически .персонал .над .10 .души, .оценяването .се .извършва .от .комисия, .
председателствана .от .директора . .Броят .на .членовете .и .съставът .на .комисията .се .избират .на .засе-
дание .на .Педагогическия .съвет .(чл . .15 .ал . .2) . .Наредбата .не .указва .как .точно .се .събира .и .оценява .инфор-
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мацията .за .изпълнението .на .критериите .– .дали .учителите .сами .попълват .оценъчни .карти .или .чле-
новете .на .комисията .по .свое .усмотрение .оценяват .работата .на .учителите . .Безспорно .е, .че .осигуря-
ването .на .възможност .на .учителите .сами .да .представят .информация .за .своята .работа, .и .да .полу-
чат .мотивирана .оценка .от .оценяващата .ги .комисия .повишава .доверието .в .процеса .и .мотивира .учи-
телите .за .по-ползотворна .и .ефективна .работа . .

Основните .ползи .от .използването .на .софтуерни .средства .за .съпровождане .на .оценъчните .про-
цедури, .са:

 .y осигуряване .на .прозрачност .– .учителите .имат .достъп .до .подробна .информация .за .методика-
та, .вкл . .какво .и .как .се .оценява, .а .също .така .и .за .резултатите .от .оценяването, .вкл . .мотивирана .
оценка .от .директора, .ако .има .несъгласие .със .самооценката .на .учителя .по .определени .критерии; .

 .y намаляване .на .субективизма .при .оценяването .– .от .една .страна, .учителите .имат .възможност .
да . направят . самооценка, . като . сами . представят . информация . за . дейността . си, . а . от . друга . – .
улеснява . членовете . на . комисията . при . оценяване . на . индикаторите . . Всеки . оценител . може . да .
постави .мотивирани .оценки .в .удобно .за .него .време, .след .което .системата .изчислява .средно-
аритметични .оценки;

 .y съкращаване .на .времето .и .необходимите .ресурси, .чрез .създаване .на .обща .среда .за .работа .на .учи-
тели, . автоматизирано . генериране . на . оценъчни . карти . (карти . за . оценка . на . резултатите . от .
труда) .на .база .въведените .данни .в .системата, .автоматично .изчисляване .на .оценките .на .база .
въведените .оценки .на .индикаторите .и .др .;

 .y автоматизирано .извършване .на .анализи .и .справки, .и .използване .на .събраните .данни .за .упра-
вленски .нужди .и .др .

Автоматизирано .оценяване .на .педагогическия .персонал
От .гледна .точка .на .участниците .в .процедурата, .основните .етапи .са .три: .конфигуриране .на .

процедура, .самооценяване .и .оценяване .
Основните .роли .в .КОМПАС-ОК, .използвани .в .проведения .експеримент, .и .съответните .им .функ-

ционалности .са:
 .y администратор .– .моделира .методики .за .оценяване, .управлява .потребителите, .конфигурира .

процедури;
 .y учител .– .въвежда .информация .за .индикаторите .на .методиката, .посочва .доказателства .за .из-

пълнението .им, .генерира .оценъчни .карти .и .др .;
 .y оценител .– .оценява .изпълнението .на .индикаторите . .Тази .роля .се .задава .на .членовете .на .коми-

сията; .
 .y председател .на .комисия .по .оценяване .– .оценява .индикатори, .генерира .справки .(брой .учители .и .

оценители, .въвели .необходимата .информация .в .методиката; .оценъчни .карти .и .др .) . .Тази .роля .
според .нормативната .уредба .се .изпълнява .от .училищния .директор .

Етап .„Конфигуриране .на .процедура“
През .този .етап .се .моделира .методика .и .се .извършва .конфигуриране .на .процедурата .
В .КОМПАС-ОК .могат .да .се .моделират .методики .с .„йерархична“ .(дървовидна) .структура . .Те .са .

изградени .от .различни .типове .оценъчни .елементи .(ОЕ), .които .се .характеризират .с .различни .свой-
ства .и .функционалности . .На .най-ниско .равнище .са .ОЕ, .които .се .остойностяват .„ръчно“ . .ОЕ .на .по-
високо .равнище .получават .стойността .си .автоматично, .на .база .формула, .включваща .стойности-
те .на .ОЕ .на .по-ниско .равнище . .

В .проведеният .експеримент .беше .моделирана .методика .на .3 .равнища, .включваща .3 .типа .ОЕ .– .
критерии, .характеристики .и .индикатори . .Всеки .индикатор .се .описва .с .име, .информация .къде .се .тър-
си, .как .се .оценява .и .максимална .допустима .стойност . .Критериите .и .характеристиките .са .обобща-
ващи .категории, .включващи .съответно .множество .характеристики .и .индикатори . .На .фиг . .1 .е .по-
казан .екран .от .моделиране .на .методика .

Програмната .реализация .на .методиката .използва .компонентен .модел, .което .позволява .създава-
не .на .йерархични .методики .с .различни .структури, .използващи .предварително .дефинирани .типове .
ОЕ . .Приложението .включва .два .основни .модула, .които .реализират .базовата .бизнес .логика .(управи-
тел .на .йерархичен .модел .и .управител .на .компоненти) .и .множество .интегрируеми .компоненти, .кои-
то .предоставят .специфични .функционалности . .Управителят .на .йерархичния .модел .се .грижи .за .мо-
делирането .на .структурата .на .методиките .и .управлението .им, .а .управителя .на .компоненти .– .уп-
равлява .конфигурацията .на .компонентите, .работата .им .в .зависимост .от .ОЕ, .потребителска .роля, .
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модул, .статус .на .процедура .и .др . .Самите .компоненти .предоставят .функционалности, .обслужващи .
ОЕ, .които .се .персонализират .в .зависимост .от .множество .параметри .(роля, .модул, .статус .на .про-
цедура .и .др .) .[7] . .Концептуалният .модел .на .методика .е .представен .в .[10] .

Фигура 1. Моделиране на индикатор

Администраторът .на .системата .дефинира .етапи .за .процедурата . .За .всеки .етап .задава .име, .тип .
(„Въвеждане .на .данни“ .или .„Оценяване“ .) .и .времеви .период .(начало .и .край .на .периода) . .За .всеки .етап .
определя .роли .и .потребители, .които .могат .да .въвеждат .информация .в .системата . .Това .се .налага .по-
ради .необходимостта .от .ясно .разграничаване .на .отделните .дейности; .изискването .една .дейност .да .
е .приключила .напълно, .преди .да .започне .следващата; .възможността .един .човек .да .участва .с .различни .
роли .в .рамките .на .една .и .съща .процедура .и .др . .

Фигура 2. Дефиниране на етапи 

Фигура 3. Задаване роля на потребител за определен етап 

Всяка .роля .е .валидна .само .за .определен .етап . .След .приключване .не .етапа/процедурата, .потреби-
телят .има .права .само .да .разглежда .информация, .без .да .я .модифицира .

Етап „самооценяване“
През .този .етап, .всеки .учител .може .да .аргументира .изпълнението .на .индикаторите .от .методи-

ката, .като .въведе .доказателствен .материал .под .формата .на .материали, .доказателства .и .обобще-
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ния . .Материал .е .представяне .на .документ .или .друг .ресурс .(събитие, .система, .предмет .и .др .) .в .КОМ-
ПАС-ОК . .Всеки .материал .се .описва .чрез .име, .тип .(линк .към .външен .ресурс, .файл .или .друго) .и .кратко .
описание . .Доказателство .към .индикатор .е .материал .(или .част .от .материал), .който .трябва .да .удо-
влетворява .(поне .част .от) .изискванията, .свързани .с .индикатора . .Доказателството .включва .посоч-
ване .на .конкретен .материал .и .описание .– .каква .точно .част .от .материала .(раздел/абзац .от .файл .или .
уеб .страница .или .целия .материал) .е .съответното .доказателство . .Обобщенията .са .текстови .опи-
сания .в .свободен .стил, .които .може .да .се .въвеждат .за .всички .типове .ОЕ, .и .се .използват .за .автомати-
зирано .генериране .на .оценъчни .карти .

При .самооценяване .(фиг . .4), .учителите .обхождат .OE .на .методиката .в .желаната .от .тях .после-
дователност . .За .всеки .индикатор, .може .да .извършват .опционално .следните .дейности: .да .разглеж-
дат .информация .за .индикатора .(име, .описание, .как .се .оценява); .да .въвеждат .доказателствени .ресур-
си .като .основа .за .поставяне .на .аргументирана .оценка; .да .въвеждат .в .текстов .вид .доказателства .за .
изпълнението .на .индикатора, .евентуално .с .цитиране .на .доказателствени .ресурси; .да .въвеждат .об-
общения, .които .синтезират .доказателствата .и .ще .бъдат .използвани .за .автоматизирано .генерира-
не .на .оценъчни .карти . .Опционално .потребителите .може .да .извършват .справки, .да .генерират .оце-
нъчни .карти .и .др .

Фигура 4. UML диаграма на типичен сценарий на самооценяване

Фигура 5. Въвеждане на доказателство към индикатор

На .фиг . .5 .е .показан .екран .от .етапа .на .самооценяване . .В .лявата .част .на .екрана .се .визуализира .йе-
рархичната .структура .на .методиката . .При .избор .на .конкретен .ОЕ, .в .дясната .част .се .визуализи-
рат .достъпните .за .потребителя .функционалности . .Например, .при .избор .на .конкретен .индикатор .
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от .методиката, .в .дясно .се .виждат .таб-контроли: .„Информация“, .съдържаща .обща .информация .за .
индикатора; .„Доказателства“, .със .списък .на .въведените .до .момента .доказателства .за .индикатора; .
„Ново .доказателство“ .– .за .въвеждане .на .ново .доказателство, .„Обобщения“, .съдържащ .списък .с .въве-
дени .обобщения; .„Ново .обобщение“ .– .за .въвеждане .на .ново .обобщение .и .„Справки“ .– .за .автоматизи-
рано .генериране .на .справки .

Етап „Оценяване“
За .улесняване .работата .на .оценителите, .е .предвидена .възможност .за .споделяне .на .информация .

за .практики .при .оценяването . .Шаблон .е .списък .с .оценки .и .обосновки, .поставени .за .текущия .индика-
тор .при .други, .проведени .върху .същата .методика .процедури .по .(само)оценяване . .Предназначението .
му .е .да .подпомогне .оценителя .по .отношение .на .рутинни .заключения ./ .формулировки .и .да .го .инфор-
мира .за .прецеденти .

При .оценяването (фиг . .6), .оценителите .обхождат .йерархичната .структура .на .методиката . .За .
всеки .OE .може .да .разглеждат .присъщата .му .информация, .въведените .доказателства, .обобщения .и .
доказателствени .ресурси; .шаблони .за .оценяване, .показващи .конкретни .ситуации .и .поставени .оцен-
ки .от .други .оценители .и .др . .За .всеки .индикатор .поставят .стойност .(оценка), .съобразена .с .допусти-
мите .минимална .и .максимална .стойност .и .опционално .може .да .добавят .съответни .обосновки .и .за-
бележки . .По .всяко .време .потребителите .може .да .извършват .различни .видове .справки .(напр . .за .брой .
въведени .доказателства .и .обобщения) .и .да .генерират .оценъчни .карти .

Фигура 6. UML диаграма на типичен сценарий на оценяване

Фигура 7. Оценяване на индикатор

Директорът .може .да .получи .своевременно .информация .за .оценителите, .които .към .текущия .мо-
мент .са .поставили .оценки, .както .и .за .постигнатата .средно-аритметична .оценка . .

Заключение
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Използването .на .софтуерни .системи .за .оценяване .и .управление .на .качеството .в .образованието .е .
инициатива, .която .носи .много .ползи .– .осигуряване .на .прозрачност, .намаляване .на .субективността .
при .оценяването, .оптимизиране .на .използваните .ресурси .и .др . .Основните .трудности .при .изграж-
дане .на .такъв .софтуер .са .породени .от .използването .на .методики .с .различни .структури .и .различни .
процедури, .в .които .участват .служители .с .различни .права .и .отговорности .

В .Пловдивския .университет .е .разработено .софтуерно .приложение .КОМПАС-ОК .за .(само)оценя-
ване .и .акредитация .във .висшето .образование . .Приложението .може .да .бъде .използвано .успешно .и .в .
системата .на .средното .образование, .за .оценяване .на .образователни .обекти .и .субекти .в .различни .об-
ласти .– .преподаване .и .учене, .проверка .и .контрол, .училищен .мениджмънт, .развитие .на .персонала, .въ-
трешен .контрол .на .качеството .на .обучението .и .др . .В .статията .е .представен .експеримент .за .ав-
томатизирано .съпровождане .на .процедурите .за .оценяване .на .постигнатите .резултати .от .труда .
през .учебната .година .на .педагогическия .персонал, .която .има .отношение .към .допълнителното .тру-
дово .възнаграждение .на .учителите . .
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cIVIl oaTh aND School cElEbraTIoN
angel angelov
South-West university „Neofit rilski“, blagoevgrad

abstract. The .paper .examines .the .civil .oath .in .historical .and .social .context . .A .variant .of .including .the .civil .
oath, .considered .as .a .„Charter .of .tolerance“, .as .an .element .in .the .structure .of .school .celebration .is .proposed . .

Keywords: civil .oath, .school .celebration .
 .
Гражданската .клетва .в .исторически .и .социален .контекст . .В .древна .Атина, .през .месец .септември .

от .първата .година .на .задължителната .военна .служба .за .свободните .граждани, .младите .атиняни .по-
лагали .следната .гражданската .клетва .[5] .и .[10]: .„Няма .да .оскверня .свещеното .оръжие .и .никога .няма .
да .изоставя .другаря .си .в .бой; .сам .и .с .другите .ще .браня .всичко, .което .е .свято .и .скъпо .за .нас . .Няма .да .
намаля .силата .и .славата .на .родината, .а .всякого .ще .я .умножавам . .Ще .се .подчинявам .на .властта .и .на .
законите, .които .вече .са .в .сила, .както .и .на .онези, .които .народът .занапред .ще .приеме; .ако .някой .не .ги .
спазва .или .се .опита .да .ги .отмени, .ще .ги .отстоявам .и .защищавам .сам .или .с .останалите . .Ще .пазя .вяра-
та .на .бащите . .Боговете .са .ми .свидетели!“ .„Древният .елин .е .бил .повече .гражданин, .отколкото .човек . .
Себеотдаването .на .общото .дело .за .него .е .било .нещо .естествено“, .обобщава .Алберт .Швайцер .[11] .

От .1795 .г . .в .САЩ .се .полага .следната .гражданска .клетва: .„Тържествено .се .заклевам: .да .спазвам .Кон-
ституцията .на .Съединените .щати; .да .отхвърля .и .да .отрека .абсолютно .и .изцяло .всякаква .преда-
ност .и .вярност .към .какъвто .и .да .било .чужд .монарх, .владетел, .чужда .държава .или .върховна .власт, .на .
които .преди .кандидатстването .си .съм .бил .подчинен .като .поданик .или .гражданин; .да .бъда .истински .
верен .и .предан .на .САЩ; .да .воювам .в .името .на .Съединените .щати, .когато .законът .го .изисква, .или .да .
отслужвам .тилова .военна .служба .във .въоръжените .сили .на .Съединените .щати, .когато .законът .го .
изисква, .или .да .извършвам .трудова .дейност .от .национално .значение .под .цивилно .ръководство, .ко-
гато .законът .го .изисква .“ .[4] .

Според .Мина .Иванова .[6], .всеки .ден .преди .да .прекрачат .прага .на .училището .малките .турски .уче-
ници, .независимо .от .техния .етнос, .„скандират .ученическа .клетва“, .в .която .обещават .да .обичат .свои-
те .народ .и .родина .„ .повече .от .самите .себе .си“ .и .да .следват .пътя .на .Ататюрк . .Клетвата .завършва .с .
крилатата .фраза .на .основателя .на .турската .република .„ .Щастлив .е .този, .който .се .нарича .турчин“ .

Християнинът .полага .клетва .в .името .Божие .при .приемане .на .монашество .[12] . .Обещава .се .пред .
Бога . да . се . спазват . следните . добродетели: . целомъдрие . – . „чист, . девствен . живот, . не . само . телесно .
чист, .но .и .в .борба .с .нечистите .плътски .чувства, .помисли .и .нагони .за .постигане .на .равноангелска .
чистота .и .безстрастие“; .нестежание .– .„отказ .от .користолюбие, .от .стремеж .към .придобиване .на .
земни, .веществени .блага“; .послушание .– .„отказ .от .собствено .своеволие .и .подчиняване .волята .си .на .
духовния .наставник .в .име .Христово“ .

Като .гражданин, .християнинът .полага .клетва .и .при .заемането .на .някоя .гражданска .длъжност .
или .при .постъпването .на .военна .служба . .При .всички .случаи, .независимо .дали .полага .клетва .в .името .
на .Бог .или .просто .дава .обещание, .християнинът .е .длъжен .добросъвестно .да .изпълнява .задължения-
та .си, .които .произтичат .от .длъжността, .която .е .заел . .Приема .се, .че .така .прославя .Божието .име . .
Християнинът .е .„свободен .от .изпълнение .на .клетва .в .дадено .обещание .или .поето .задължение .пред .
гражданските .или .военни .власти“, .когато .от .него .се .изискват .действия .или .постъпки, .„които .про-
тиворечат .на .вярата .му .и .нейните .изисквания, .несъвместими .са .с .християнската .му .съвест, .чове-
щината .и .законите“ .[12] .

Въз .основа .на .съществуващи .етични .принципи, .клетва .са .полагали, .а .и .днес .полагат .и .представи-
телите .на .професионални .и .съсловни .групи .и .организации . .Клетвеният .текст .представлява .изложе-
ние .на .етичните .начала .и .моралния .дълг .на .специалиста .или .гражданина, .като .носител .на .съответ-
ното .познание .и .практика .от .древността .до .днес, .съчетана .с .правни .норми .в .законодателството . .
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Древен .пример .е .„Хипократовата .клетва“, .а .в .най-ново .време .– .„Галилеевата .клетва“, .която .е .тър-
жествено .обещание .за .използване .на .науката .единствено .за .борба .с .болката .и .страданието, .в .името .
на .хуманизацията .на .света . .

В .биография .на .Васил .Априлов .[7] .е .описано .събитието .откриване .на .новата .учебна .1847 .година .
в .Габровското .взаимо-учително .училище . .Позовавайки .се .на .документи, .авторът .представя .струк-
турата .на .празника, .така: .водосвет, .награждаване .на .най-добрите .миналогодишни .ученици, .привет-
ствено .слово .на .благодетеля .Васил .Априлов, .после .учител .чете .„задължителните .писма, .които .дава-
ха .родителите .на .децата .при .тяхното .записване“ .[7] .и .накрая .песен .

При .вглеждане .в .така .представената .структура, .вниманието .ни .се .съсредоточава .към .елемен-
тите .„слово .на .благодетеля .Априлов“ .и .„отговорът .на .родителите“ . .Не .следва .да .се .двоумим .твър-
де .много, .за .да .констатираме, .че .по .форма .и .облик .това .е .диалог .с .патриотично-просветителски .ха-
рактер, .утвърждаващ .ползата .от .ученето . .Тази .полза .вече .е .осмислена .и .от .епитропи, .и .от .родите-
ли . .На .Априловото: .„И .открай .света .да .дойдат, .нека .се .учат!“, .родителският .отговор .е .следният: .
„1847, .септември .1 . .Уверявам .аз, .долуподписаният .какво .предавам .момчето .си .на .школата .да .се .учи .
три .години, .ако .го .зема .по-напред, .да .имам .да .дам .на .школата .100 ./сто/ .гроша, .каквото .що .определиха .
общо .епитропите .школски .и .кметовете, .и .в .тия .три .години .имам .борч .да .го .пращам .секи .ден .в .шко-
лата, .когато .е .отворена, .защото, .ако .не .пращам, .да .дадем .на .школата .каквото .определят .кметове-
те, .освен .(да .не .даде .бог) .ако .остане .от .някоя .телесна .болест .“ .[7] . .Следва .подпис .на .бащата . .Тези .„за-
дължителни .родителски .писма“ .не .са .нищо .друго, .освен .първообраз .на .гражданската .клетва .на .бълга-
рина . .Във .възстановилото .държавността .си .Отечество, .българинът .ще .произнася .гражданска .клет-
ва .по .различни .причини .и .при .различни .поводи .

Днес, .законодателно, .гражданската .клетва .е .постановена .и .фиксирана .в .чл . .76, .ал . .2 .на .Конститу-
цията .на .Република .България, .чл . .32, .ал . .1 .на .Закона .за .местното .самоуправление .и .местната .админи-
страция, .както .и .в .други .нормативни .актове .

Гражданската .клетва .на .педагога .ангажира .вниманието .на .част .от .педагогическата .общност, .а .
конкретно .– .на .част .от .българските .учители . .Предложения .за .нейното .полагане .започнаха .да .се .поя-
вяват .след .учителската .стачка, .през .2007 .година . .В .социалните .мрежи, .конкретно .там, .където .бъл-
гарските .начални .учители .споделят .мнения .се .дебатират, .в .основни .линии, .два .образеца . .По .своя .об-
лик .и .двата .модела .приличат .на .Хипократовата .клетва, .с .посланието .си .– .„Не .вреди!“ . .Образец .пър-
ви: .„Аз, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .доброволно .избрал .професията .на .Учител .и .намерил .в .нея .своето .признание, .дъл-
боко .осъзнавайки .своята .съпричастност .към .съхранението .и .процъфтяването .на .живота .на .Земята, .
приемайки .напълно .отговорно .грижата .за .съдбата .на .Детето, .за .съдбата .на .децата, .се .заклевам: .да .
обичам .децата, .да .обичам .всяко .дете .от .все .сърце; .да .им .бъда .верен .и .предан; .да .следвам .целта .на .раз-
криване, .развитие, .възпитание .и .утвърждаване .на .личността .у .Детето; .да .бъда .оптимист .по .отно-
шение .на .всяко .дете .във .всеки .случай . .Ангажирам .се .постоянно .и .усърдно .да .се .грижа: .за .приобщаване-
то .на .децата .към .висшите .ценности .на .общочовешката .култура .и .нравственост; .за .развитието .и .
възпитанието .у .тях .на .доброта, .грижа .за .хората, .за .Природата, .за .оцеляването .на .човечеството; .за .
очовечаването .на .знанията, .за .очовечаване .на .средата .около .всяко .дете; .за .овладяване .на .изкуство-
то .за .хуманно .общуване .с .децата, .с .Детето . .Кълна .се: .да .не .вредя .на .децата; .да .не .вредя .на .Детето“ .
[20] . .Образец .втори: .„Уповавайки .се .върху .вечните .нравствени .устои .на .моята .праотеческа .вяра, .в .
името .на .Св . .Стилиян .Детепазител, .в .името .на .първоучителите .създателите .на .славянското .пис-
мо .и .четмо .– .Св . .Константин .Кирил .Философ .и .брат .му .Св . .Методий, .в .името .на .педагога, .дефекто-
лога .и .лечителя .Св . .Климент .Охридски, .пред .лицето .на .моите .преподаватели .и .близки, .които .взе-
мам .за .свидетели .и .гаранти, .се .заклевам, .че .по .силата .на .цялостно .придобитите .от .мен .педагогиче-
ски .знания .и .умения .ще .върша .през .моя .живот .напълно .и .правилно .всичко, .което .е .по .повелите .на .пе-
дагогическата .деонтология . .Тържествено .се .заклевам .да .уча .и .възпитавам .всички .свои .ученици .и .въз-
питаници .равностойно .и .без .лицемерие, .винаги .и .само .според .научните .истини .и .знания, .като .раз-
вивам .творческите .им .сили .и .индивидуални .способности . .Кълна .се .да .помагам .и .на .ония .от .тях, .кои-
то .се .нуждаят .от .особени .грижи .и .внимание, .заради .болестите, .недъзите .и .страданията .им . .Чрез .
педагогическото .си .майсторство, .обич .и .жертвоготовност .да .ги .обучавам .и .помагам .всячески, .та-
ка .че .да .се .развиват .и .укрепват .като .пълноценни .и .здрави .личности, .с .богат .ум .и .разум, .облагороде-
ни .чувства .и .добродетелна .воля .

Кълна .се .да .бъда .като .възрожденските .даскали .всеотдаен .ратник .на .полето .на .просветата, .обра-
зованието, .науката .и .културата . .Като .тях .да .нося .в .сърцето .си .мечтата .за .бъдното .благо .на .моя .



38

ОбразОвание и технОлОгии

род .и .Родина, .която .да .предам .на .своите .възпитаници . .Навсякъде, .непрекъснато, .при .всички .условия .
да .провеждам .процесите .на .обучение .и .възпитание .с .непоколебимото .любородно .съзнание .за .голяма-
та, .поета .днес .от .мен, .отговорност .пред .бъдещите .поколения .и .със .своето .чувство .за .свещенослу-
жение . .Заклех .се .!!!“ .[21] .

Прави .впечатление, .че .дебатиращите .учители .не .предлагат .решения .кога, .къде .и .под .каква .фор-
ма .учителят .да .положи .своята, .т . .нар . .„педагогическа .клетва“; .дали .при .дипломирането .си .по .педа-
гогическата .специалност, .дали .при .старта .на .педагогическата .си .кариера .или .пък .периодично .– .с .по-
емането .на .ново .класно .ръководство . .Преценяваме, .че .този .дебат .следва .да .се .поощрява, .като .в .него .
се .включат .и .специалистите .по .училищна .празничност . .Следва .да .споделим .и .друго: .процесът .не .би-
ва .да .се .форсира; .не .бива .да .се .бърза .с .„обредотворчество“ . .Този .процес .ще .намери .естествен .и .логи-
чен .завършек . .Основания .за .това .дава .фактът, .че .се .е .явила .проблема, .явила .се .е .потребност, .която .
занимава .мисленето .на .нашето .учителство .

Гражданската .клетва .в .идеологически .контекст . .Една .от .целите .на .тоталитарната .държава .е .
преобразуване .на .училището .от .образователен .в .идеологически .институт . .Посланието .към .света, .
че .детството .в .такива .държави .е .„най-щастливото“ .води .до .мерки, .които .принуждават .училище-
то .и .другите .образователни .и .възпитателни .институции .да .съответстват .на .това . .Влиятелни .
социолози .в .такива .държави .[8] .убеждават, .че .като .се .включва .още .от .детска .възраст .в .обществено-
политическа .дейност, .човекът .осъзнава .нейното .значение .за .себе .си . .Това .значение .се .разглежда .като .
„самоизява .и .самореализация“, .възникваща .върху .„устойчиви .интереси .и .потребности .от .общест-
вено-политическа .дейност“, .а .интересът .се .изразява .– .твърдят .те .– .в .„избор .на .средствата .за .удов-
летворяване .на .потребността .от .такава .дейност .(участие .в .дейността .на .държавните .и .общест-
вените .организации)“ . .Ученикът .се .призовава .към .„разбиране .на .общественото .значение .на .личното .
участие .в .решаването .на .стоящите .пред .колектива .икономически .и .социални .задачи“, .които .е .фор-
мулирала .управляващата .партия .

Как .започват .нещата .у .нас, .в .България? .По .нареждане .на .министерството .на .народната .просве-
та, .на .20 .ноември .1948 .г ., .учители .и .служители .полагат .клетва .за .вярност .към .Конституцията .на .
Народната .република .при .следния .текст: .„Заклевам .се .в .името .на .народа .и .на .Народната .република .
България, .че .ще .пазя .страната .и .Конституцията .на .Народната .република .и .ще .изпълнявам .добро-
съвестно .задълженията, .които .тя .ми .налага .и .ще .положа .всички .усилия .да .защитя .свободата .и .не-
зависимостта“ .[13] . .Половин .година .по-късно .(на .10 .юли .1949 .година) .голяма .част .от .учениците .по-
лагат .своя .клетва, .известна .ни .като .„Клетва .на .българските .септемврийчета“ . .Съдържанието .на .
тази .клетва .недвусмислено .и .категорично .заявява .намерението .на .управляващите .да .трансформи-
рат .българското .училище .от .образователен .в .идеологически .институт . .Текста .на .клетвата .следва .
структурата, .логиката .и .емоционалността .на .клетвата .на .болшевиките .от .ВКП .(Б), .произнесена .
от .Й . .Сталин, .при .смъртта .на .Ленин .(януари .1924 .година) . .Ето .и .пълният .Ӝ .текст: .„ .Ние, .най-мал-
ките .димитровци, .членове .на .организацията .„Септемрийче“, .се .заклеваме .пред .безсмъртната .памет .
на .нашия .любим .учител .и .баща .другаря .Георги .Димитров . .Кълнем .се .пред .теб, .създателю .на .организа-
ция .„Септемврйиче“, .вожд .на .нашия .народ . .Кълнем .се .да .бъдем .верни .докрай .на .великото .дело .на .Бъл-
гарската .комунистическа .партия, .на .твоето .дело, .другарю .Димитров .

Ти .ни .учеше .да .обичаме .народа .и .родината . .Кълнем .се, .другарю .Димитров, .да .ги .обичаме .с .твоята .
любов, .с .твоята .всеотдайност . .

„Дружбата .с .великия .Съветски .съюз .е .за .нашия .народ .като .слънцето .и .въздуха“ .– .ни .учеше .ти . .
Кълнем .ти .се, .другарю .Димитров, .да .обичаме .Съветския .съюз .така, .както .обичаме .родината .си .

„Да .се .учим, .да .се .учим, .да .се .учим“ .– .ни .съветваше .ти . .Кълнем .се, .другарю .Димитров, .да .бъдем .до-
бри .ученици, .да .овладяваме .науката .и .знанията, .да .обичаме .труда, .за .да .станем .достойни .строите-
ли .на .нашата .народна .република .

Ти .ни .завеща .примера .на .твоя .героичен .живот . .Кълнем .се, .другарю .Димитров, .че .твоят .живот .ще .
бъде .наше .знаме, .под .него .ще .растем .добри .и .жизнерадостни . .Кълнем .се .да .калим .у .себе .си .твоите .ди-
митровски .добродетели, .да .бъдем .безстрашни .и .твърди, .честни .и .правдиви, .силни .и .ученолюбиви .“ .[3] . .

Няма .да .мине .много .време .и .поколения .български .ученици .ще .бъдат .заставяни .ежегодно .и .публич-
но .да .заявяват .и .припомнят .своето .„първо .обещание .пред .родината“ .: .„Аз, .димитровският .пионер, .
тържествено .обещавам .да .бъда .верен .на .заветите .на .Георги .Димитров, .да .се .боря .всеотдайно .за .дело-
то .на .комунистическата .партия, .за .победата .на .комунизма! .Обещавам .да .се .уча .и .работя .неуморно, .
да .бъда .достоен .гражданин .и .защитник .на .моето .мило .отечество .Народна .република .България!“ .[3] .
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Конституцията .от .1991 .година, .заложи .смяната .на .обществено-политическото .устройство .
на .Р . .България . .На .училището .се .вмени .задачата .да .възстанови .статута .си .на .образователна .инсти-
туция . .Кризата .в .идентичността .училището .разреши, .въпреки .развихрилата .се .партизанщина, .но, .
през .90-те .години .на .20 .век, .изпадна .в .криза .на .ценностите . .Длъжност .на .други .специалисти .е .да .из-
следват .и .анализират .подробно .този .период . .Това .те .правят .с .различна .степен .на .усърдие .и .добро-
съвестност . .Нашият .изследователски .интерес .констатира .отказ .на .училището .от .празника .и .пре-
връщането .му .в .свободно .време, .а .това .означава .ни .повече, .ни .по-малко .– .криза .на .ценността, .коя-
то .почита .училищния .празник . .Определянето .и .приемането .на .времето .за .празнуване .от .една .общ-
ност .като .свободно .означава, .че .ценността, .която .училищния .празник .почита .и .актуализира, .е .за-
губила .значението .си .за .общността, .която .я .изповядва .

Училището .не .може .да .бъде .по-различно .от .обществото, .в .което .функционира . .Процесите .на .
демократизиране .на .обществото .ни, .макар .и .бавно, .с .излишни .страхове .и .съпротива .се .настаняват .
и .в .българското .училище . .Тези .процеси .предположиха .появата .на .нови .вътрешноучилищни .органи .за .
представителност, .самоуправление .и .контрол . .Сред .тях .са .Ученическият .парламент .и .Училищният .
ученически .омбудсман . .Макар .и .не .много, .има .училища, .в .чиито .правилници .е .отразен .и .изяснен .ста-
тута, .функциите, .задачите .и .очакванията .от .тях . .В .някои .от .тези .правилници .фигурира .и .клет-
вен .текст, .например: .Клетва .на .членовете .на .ученическия .парламент: .„Ние, .представителите .на .
ученическата .общност .в .СОУ .„Свети .Паисий .Хилендарски“, .в .стремежа .си .да .изразим .волята .на .на-
шите .съученици, .като .обявяваме .верността .си .към .общочовешките .ценности: .свобода, .мир, .хума-
низъм, .равенство, .справедливост .и .толерантност; .като .издигаме .за .основен .принцип .правото .на .ка-
чествено .образование .и .равен .достъп .до .него; .като .съзнаваме .отговорността .и .задълженията .си .на .
партньори .в .училищния .живот, .провъзгласяваме .своята .решимост .да .превърнем .СОУ .„Свети .Паис-
ий .Хилендарски“ .в .желана .територия .за .всеки .ученик . .Заклех .се!“ .[22]; .Из .Статут .на .„Училищен .уче-
нически .омбудсман“ .: .Чл . .11 . .Омбудсманът .встъпва .в .длъжност .след .полагане .на .следната .клетва .пред .
Ученическия .съвет: .«Заклевам .се .в .името .на .добрите .традиции .на .СОУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .– .гр . . . . . . . . . . . ., .да .изпъл-
нявам .добросъвестно .и .безпристрастно .правомощията .си .» .[15] .

Днес, .в .някои .български .училища, .съществуват .практики .новопостъпилите .ученици .също .да .по-
лагат .клетва . .И, .ако .това .битуваше .в .много .гимназии .и .техникуми, .то .в .началното .училище .е .прак-
тика .скорошна, .спорадична .и, .както .следва .да .се .предположи .– .разпиляна . .Ще .я .срещнем .като .церемо-
ния, .ту .при .откриване .на .новата .учебна .година .[16], .ту .в .Деня .на .народните .будители .[17], .по-ряд-
ко .на .Патронния .празник .на .училището .[19] .и .инцидентно .в .Деня .на .българската .писменост, .просве-
та .и .култура .[18] . .С .клетвено .обещание, .в .условията .на .публичност, .се .товарят .първокласниците, .
защото .именно .те .са .новопостъпилите . .При .старта .на .училищния .живот, .те .полагат .клетва .да .
„странят .от .духовната .леност“ . .При .завършване, .отново .полагат .клетва, .но .посланията .са .значи-
телно .по-разнообразни: .да .бъдат .„верни .на .заветите .на .Патрона“; .да .пазят .„традициите, .честта .и .
славата .на .училището“; .да .не .забравят .„красивия .устрем .на .ученическите .години“; .да .бъдат .„досто-
ен .пример .за .всички, .които .след .време .ще .произнасят .тази .клетва“; .да .бъдат .„достойни .граждани .на .
България .и .Европа“ . .Мястото .за .полагане .на .клетвата, .обикновено, .е: .пред .паметник .в .родното .мяс-
то .на .Патрона; .пред .училищното .знаме .в .двора .на .училището .или .в .Актова .зала; .пред .портрет .или .
барелеф .на .Патрона .в .училищно .фоайе .или .в .двора .на .училището; .на .гроба .на .Патрона . .Съпътства-
щите .церемонията .по .полагане .на .клетва .компоненти, .са .разнообразни: .посещение .на .родната .къща .
на .Патрона; .целуване .знамето .на .училището; .почетен .караул .и .поднасяне .на .венец .и .цветя; .почит .
към .паметта .на .Патрона .с .едноминутно .мълчание; .„изпит“ .върху .историята, .традициите .и .симво-
лите .на .училището; .подаръци: .книжка .с .историята .и .символите .на .училището, .ключ–символ .на .зна-
нието; .промушване .през .голяма .украсена .шестица; .концерт . .Формата .и .текстът .на .клетвата, .по-
често .са .аморфни . .Ето .и .примери: .

Вариант .първи: .„Аз .– .първокласникът .от .НУ .„Васил .Петлешков“, .тържествено .се .заклевам .да .се .уча .
и .да .пазя .авторитета .на .родното .училище .и .да .израсна .достоен .гражданин .на .Р .България . .Заклех .се!“ .[16] . .

Вариант .втори: .„Ние, .учениците .от .първите .класове .на .основно .училище .„Васил .Левски“, .тър-
жествено .се .заклеваме: .Винаги .да .идваме .в .училище .с .научени .уроци! .Да .не .допускаме .слаби .оценки! .Да .
уважаваме .по-големите .и .да .помагаме .на .по-слабите! .Да .бъдем .честни .и .отговорни! .Да .бъдем .гордост .
на .нашите .родители .и .учители!“ .[19] . .

Вариант .трети: .„Аз, .Рицарят .на .знанието, .се .заклевам: .да .обичам .да .чета; .да .обичам .да .мечтая .и .
да .се .боря .за .мечтите .си; .с .волна .песен .да .летя .като .вихър .през .полето, .като .буен .вятър .в .планина-
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та; .радостно .да .пея .с .всичките .деца, .радостта .да .грее .в .нашите .сърца; .да .обичам .смеха .щастлив .и .ве-
селите .задружни .игри; .да .спазвам .заветите .на .хан .Кубрат; .да .бъда .верен .на .приятелите .си; .да .живе-
ем .в .мир .и .разбирателство; .нека .всеки .път, .който .избирам, .да .води .до .това, .което .е .истински .краси-
во; .да .стана .слънчево .дете; .нека .мъдростта .не .ме .лиши .от .смелост .и .да .ми .отрежда .само .успех!“ .[24] .

Вариант .четвърти: .„Приемам .званието .„Вапцаровец“ .с .гордост! .Обещавам: .да .се .уча .прилежно; .
да .пазя .и .издигам .авторитета .на .родното .училище; .да .тача .паметта .на .нашия .патрон .– .поета .Ни-
кола .Вапцаров; .с .делата .и .помислите .си .да .бъда .достоен .Вапцаровец! .Заклех .се .!“ .[22] . .

От .примерите, .които .посочихме .се .налага .констатацията, .за .сепариране .на .другите .важни .„ак-
тьори“ .в .педагогическия .процес, .каквито .са .учителите .и .родителите . .Такива .клетвени .церемонии, .с .
такъв .клетвен .текст .определят .учителството .като .самодостатъчно .на .себе .си, .а .родителите, .въ-
преки .всякакви .призиви .за .партньорство, .като .второстепенни .или .пък .– .излишни .

Гражданската . клетва . в . демократичен . контекст . . Към . българското . училище . днес . се . отправят .
различни .критики, .една .от .които .е, .че .„не .произвежда .социално .участие .и .социален .капитал“ .[9] . .
Под .социалното .участие .авторът .предлага .разбирането .му .като .„доброволно, .себеналожено .задъл-
жение .за .връзка .и .сътрудничество .с .другите .в .общността“ . .Една .общност .или .институция .– .твър-
ди .авторът .– .има .социален .капитал, .ако .може .да .разчита .на .приноса .на .своите .членове .в .постига-
нето .на .определени .проекти .или .в .посрещането .на .възникващи .проблеми . .Само .социалното .участие .
може .да .породи .социален .капитал . .Конфликтът .между .„власт .и .участие“ .в .условията .на .училище-
то, .Петров .формулира .като .конфликт .между .две .тези: .първата .– .училището .е .място .за .упражня-
ване .на .власт .и .задачата .му .е .да .научи .подрастващите, .че .именно .упражняването .на .власт .е .основ-
ният .организиращ .принцип .в .света .и .втората .– .училището .е .съучастие .в .общи .дела . .В .днешната .си .
битност .– .предупреждава .авторът .– .„училището .у .нас .не .е .естествено .продължение .на .човешката .
общност, .сред .която .функционира . .То .системно .изтласква .една .голяма .част .от .взаимоотношения-
та .между .хората .вън .от .себе .си .под .предлог, .че .пречат .на .учебния .процес“ .[9] . .

Излагам . разсъжденията . си . по . проблемата . за . практическата . полезност . на . гражданската . клет-
ва .и .мястото .Ӝ .в .училищния .празник, .в .края .на .почти .десетгодишната .си .ангажираност .с .темата . .
Признавам, .че .в .решаването .Ӝ .добивах .изследователски .поражения, .въпреки .многогодишните .ми .оп-
ити .да .убедя .учители .и .директори .в .целесъобразността .от .включване .в .структурата .на .училищ-
ния .празник .на .церемония .по .приемането .на .документ, .регулиращ .отношенията .между .основните .
„актьори“ .в .педагогическия .процес .– .ученици, .родители .и .училище . .Принципно .учители .и .директори .
бяха .съгласни, .че .„това .е .нещо .ново“, .но .веднага .се .уговаряха: .„нека .не .е .сега“, .„нека .първо .го .пробват .
други“ . .Имаше .и .откази .с .мотив, .че .„няма .да .го .разберат .и .подкрепят .родителите“ .или .пък, .че .„учи-
лището .няма .подходящо .помещение“ . .В .заключение .ще .споделя .посланието, .което .изведох .за .себе .си, .
от .многобройните .уговорки .и .уточнения .с .учители .и .директори .по .отношение .на .реализацията .на .
училищния .празник . .И .то .е: .„Искаме .да .има .нещо .ново, .но .нищо .да .не .се .променя .и .ние .да .не .участва-
ме!“ . .Както .може .да .се .заключи .– .сериозна .причина .за .безсъници .

Постижение .за .училището .би .било .– .настоява .Петров .[9] .– .ако .се .реализира .участие .на .общ-
ността .чрез .заинтересовани .представители .в .управлението .на .училището .„по .подобие .на .акционе-
рите, .които .влагат .капитал .и .затова .имат .интерес .от .качеството .на .крайния .продукт“ . .Това .са .
основно .родителите . .Те .следва .да .имат .свободата .да .формират .и .подкрепят .ценности .и .да .носят .
отговорност .за .това . .

Емоционалността, .целеполагането .и .личностните .идеали .на .поколението .младежи .и .деца .родени .
след .1991 .г . .са .нови . .Ценностите .и .предизвикателствата .на .новото .време .изискват .и .нови .решения . .
В .този .контекст .се .предлага .вариант .за .включване .на .гражданска .клетва, .разглеждана .като .„Харта .
за .толерантност“, .в .структурата .на .училищния .празник . .В .относително .завършен, .но .и .в .отворен .
вид, .„Хартата .за .толерантност“ .се .представя .от .психолога .Кунчев .[25] . .Тя .е .структурирана .така, .
че .центърът .в .нея .е .ученикът . .Това .е .видно .от .нейния .преамбюл: .„За .нас .тя .е .договор .с .висока .стой-
ност .и .чрез .нея, .ние .обявяваме .нашата .готовност .да .приемем .задължения .и .отговорности, .с .надеж-
да .да .създадем .един .истински .клас .от .приятели . .Класът .ни .да .стане .сплотена .група .от .съученици, .
които .взаимно .уважават .правата .и .чувствата .на .другите, .които .си .помагат .и .подкрепят .в .трудни .
моменти, .които .общуват .с .доверие .и .обич .помежду .си, .които .разбират .своята .отговорност .и .като .
ученици .и .като .деца .на .своите .родители . .Ние .разглеждаме .този .документ, .като .споразумение .меж-
ду .самите .нас, .между .нас .и .нашите .родители .и .нашите .учители . .Подписвайки .я, .ние .дълбоко .вярва-
ме .и .сме .убедени, .че .всеки .един .от .нас .ще .се .обърне .към .добродетелите .в .себе .си, .вярваме, .че .ще .полу-
чим .безрезервната .подкрепа .на .нашите .родители .и .учители“ .[25] .
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„Хартата .за .толерантност“ .следва .да .се .подписва .от .представители .на .училището .и .родителите .
на .първокласниците, .на .тържествена .церемония, .в .началото .на .учебната .година . .Церемонията .след-
ва .да .се .проведе .в .подходяща .училищна .зала . .Следва .да .се .ръководи .от .Председателя .на .училищното .на-
стоятелство . .На .нея .задължително .следва .да .присъства .представител .на .общинската .власт . .Време-
траенето .на .церемонията .не .бива .да .бъде .по-дълго .от .първия .училищен .урок .на .първокласниците . .Под-
робностите .са .представени .в .[1] . .Като .опорен, .изходен .текст, .може .да .се .използва .предложеният .ва-
риант .от .Кунчев .[25]: .За .родителите: .„Ние, .родителите .на .учениците .от . . . . . . . .на .СОУ . . . . . ., .единодуш-
но .приемаме .настоящата .„Харта .за .толерантност .на .учениците .от . . . . .клас“, .солидаризираме .се .и .под-
крепяме .нашите .деца, .нашето .бъдеще .и .всеки .един .от .нас .заявява: .1 . .Аз .спазвам .Правилника .на .учили-
щето .и .мотивирам .детето .си .да .го .спазва . .2 . .Аз .участвам .активно .в .работата .на .класа . .3 . .Аз .съм .отго-
ворен .за .редовното .изпълнение .на .домашните .работи .и .подготвянето .на .уроците .от .страна .на .мое-
то .дете . .4 . .Аз .съм .отговорен .за .възпитанието .на .детето .си .в .духа .на .правните .и .морални .норми . .5 . .Аз .
подкрепям .всички .инициативи .на .училищните .органи .за .образованието, .възпитанието, .обучението .и .
цялостното .развитие .на .детето .ми, .за .да .израсне .като .достоен .гражданин .на .страната .ни . .6 . .Аз .съм .
обърнат .с .лице .към .проблемите .и .трудностите, .към .успехите .и .радостите .на .моето .дете, .разбирам .
го, .общувам .с .него, .съпреживявам .с .него, .подкрепям .го“ . .Следват .подписи .на .родителите; .За .учители-
те: .„Ние, .учителите .от .СОУ . . . . . . ., .единодушно .приемаме .настоящата .„Харта .за .толерантност .на .уче-
ниците .от . . . .клас“ . .Ние .разбираме .нейната .значимост .за .учениците .и .за .техните .родители . .Ние .изра-
зяваме .нашата .благодарност .към .възпитаниците .си .и .признателност .към .техните .родители . .Всички .
ние, .представляващи .институцията, .заявяваме:1 . .Аз .вярвам .в .равния .шанс .на .всички . .2 . .Аз .се .старая .да .
помагам .на .учениците .в .максималната .възможна .степен . .3 . .Аз .изслушвам .и .уважавам .мнението .на .все-
ки . .4 . .Аз .с .всички .мои .сили, .знания .и .педагогически .опит, .подкрепям .и .помагам .на .всеки .един .ученик, .за .да .
стане .една .успешна .и .достойна .личност . .5 . .Аз .обгрижвам .своите .ученици .и .съм .до .тях .всеки .път, .кога-
то .те .имат .нужда .от .съвет, .от .насока, .от .обич .и .ласка, .от .разбиране .и .подкрепа“ . .Следват .подписи .на .
представители .на .училището: .Класен .ръководител, .Директор, .значим .друг .

Преценяваме . за . нецелесъобразно . ангажираността . на . първокласниците . към . „Хартата . за . толе-
рантност“ .при .откриване .на .учебната .година . .Това .те .следва .да .направят .по-късно, .когато .са .се .ос-
ъзнали .като .общност . .С .помощта .на .учителите .си .са .договорили .свои .правила .и .са .ги .изложили .в .„За-
конник .на .класа“, .който .стои .постоянно .на .видно .място .в .класната .стая . .Той .следва .да .се .изработва .
от .всички .(и .ученици, .и .учители), .и .да .се .приема .с .всеобщо .съгласие . .В .него .се .включват .правата .и .за-
дълженията .на .ученика .и .учителя, .които .ще .се .спазват .и .уважават .в .съвместната .работа . .Общата .
работа .следва .да .се .подпомага, .като .се .използват .някои .текстове .от .„Всеобщата .декларация .за .пра-
вата .на .детето .на .ООН“, .Училищния .правилник .и .следния .опорен .текст, .предложен .от .Кунчев .[25]: .
„Ние, .учениците .от . . . . . .на .СОУ . . . . . . . ., .единодушно .приемаме .настоящият .„Законник .на .класа“ . .С .него .
всеки .един .от .нас .заявява:1 . .Аз .съм .отговорен .за .собствените .си .действия .– .за .това, .което .правя .и .
говоря . .2 . .Аз .съм .в .училище, .за .да .се .уча .и .работя .заедно .със .съучениците .си . .3 . .Аз .нося .всички .необхо-
дими .неща .за .урока, .изпълнявам .домашните .работи .и .се .стремя .към .успех .в .обучението . .4 . .Аз .се .пред-
ставям .по .най-добрия .начин .и .нито .един .ден .не .е .загубен .за .мен . .5 . .Аз .участвам .в .работата .на .класа .и .
нося .винаги .своите .учебници .и .тетрадки .за .часа . .6 . .Аз .помагам .на .другите .и .всички .работим .за .общо-
то .добро . .7 . .В .клас .работя .съсредоточено, .спокойно, .тихо .и .изслушвам .този, .който .говори . .8 . .Аз .след-
вам .насоките, .дадени .от .учителя . .9 . .Аз .слушам .внимателно .и .оставам .на .мястото .си, .когато .някой .
от .съучениците .ми .говори . .10 . .Аз .винаги .идвам .навреме .за .час . .11 . .Аз .опазвам .училищното .имущество .
и .се .грижа .за .чистотата .в .класната .стая . .12 . .Аз .съм .винаги .любезен, .учтив .и .почтителен . .Не .дразня .
и .не .обиждам .другите . .13 . .Аз .уважавам .чувствата .и .правата .на .другите . .14 . .Аз .съм .внимателен .и .го-
воря .с .останалите .учтиво . .15 . .Аз .винаги .вдигам .ръка, .когато .искам .да .взема .думата . .16 . .Аз .мога .и .ис-
кам .да .преуспея . .17 . .Аз .строго .спазвам .горните .правила“ . .Следват .подписите .на .учениците .от .класа . .

Подходящ .момент .за .приобщаване .на .първокласниците, .чрез .своя .„Законник .на .класа“, .към .„Хар-
тата .за .толерантност“ .е .училищният .празник .„Ден .на .народните .будители“ . .Подробностите .са .
представени .в .[2] .
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ИЗПОлЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕхНОлОГИИ ЗА ПсИхОлОГО-
ПЕДАГОГИЧЕскИТЕ ИЗслЕДВАНИя

ThE uSE of INNoVaTIVE TEchNoloGIES for pSycho-pEDaGoGIcal rESEarch
Diana zdravkova andonova
Sofia university „St. Kliment ohridski“, Sofia

abstract. The . report . presents . the . use . of . innovative . technology . Eye . tracking . glasses . for . the . purposes . of .
psychological .and .educational .research . .It .provides .alternative .methods .for .diagnosing .cognitive .and .behavioral .
parameters .in .the .development .of .babies, .young .children .and .preschoolers . .Mobile .eye .tracking .glasses .worn .by .
either .the .observer .or .the .subject .make .a .subjective .recording .that .is .broadcast .to .a .laptop .for .live .observation .and .
real-time .access .to .data . .Face .recognition .software .and .accelerometers .provide .additional .analysis .of .the .visual .
behavior . .The .tool .uses .accelerometers .to .monitor .and .categorize .problem .behaviors .in .children .with .behavioral .
disorders .and/or .autism . .This .paper .describes .experiments .conducted .with .the .participation .of .preschool .children, .
psychologists .and .educators . .It .concludes .that .the .eye .tracking .glasses .are .an .effective .alternative .tool .in .psycho .
educational .research .and .diagnosis .
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Развитието .на .информационните .технологии .разкрива .нови .възможности .и .перспективи .в .из-
следователската .дейност, .научните .открития .и .изучаването .на .човешкия .мозък . .Лавинообразните .
темпове .на .усъвършенстване .на .мобилните .устройства .и .внедряването .им .в .различните .сфери .на .
потребление .съдействат .за .появата .на .алтернативни .методи .в .областта .психолого-педагогическа-
та .диагностика .

Очилата .за .проследяване .на .погледа .първоначално .са .създадени .за .военни .цели . .Техните .неоспори-
ми .преимущества .водят .до .развитие .на .технологията .и .интегрирането .Ӝ .в .различни .сфери .на .из-
следователската .дейност .

Мобилните .очила .на .SMI .Еye .tracking .glasses .[9] .са .създадени .за .широк .спектър .от .изследвания .в .
различни .области, .свързани .с .визуалното .възприятие, .професионалното .обучение, .маркетинговите .
изследвания .и .т .н . .Обект .на .настоящия .доклад .е .употребата .им .конкретно .за .целите .на .педагогика-
та .и .детската .психология . .Изследванията .и .диагностиката .на .бебета .и .малки .деца .е .изключително .
трудна .без .наличието .на .иновативни .технологии, .осигуряващи .задълбочен .поглед .върху .субективни-
те .възприятия .на .личността . .Очилата .за .проследяване .на .погледа .(Еye .tracking .glasses) .предоставят .
възможност .за .анализ .на .визуалното .поведение .на .индивида . .

Идеята .за .проследяване .на .очните .движения .и .посоката .на .погледа, .с .цел .изследване .възприяти-
ето .на .деца .и .първите .направени .експерименти .в .областта .датират .още .от .60-те .години .на .мина-
лия .век . .Поставена .на .няколко .сантиметра .от .очните .ябълки .на .изследваните .деца .т . .нар . .„камера .за .
очи“ .прави .серия .от .снимки, .докато .те .наблюдават .поредица .от .картинки . .Целта .била .да .се .уста-
нови .алгоритъмът, .по .който .се .движат .очите .им, .докато .наблюдават .експерименталните .изобра-
жения .[4] . .Но .поради .липсата .на .техническо .съвършенство .на .„камерата .за .очи“, .изследването .било .
неуспешно .

Интересът .към .изучаването .на .егоцентричната .гледна .точка .(от .първо .лице) .[1, .3] .чрез .прено-
сима .камера .нараства .с .развитието .на .компютърните .технологии . .Мобилните .очила .проследяват .
движенията .на .зениците .и .правят .субективен .запис .на .картината, .излъчена .в .реално .време .на .пре-
носим .компютър . .С .помощта .на .софтуер .за .идентифициране .на .лица .е .възможен .допълнителен .ана-
лиз .на .визуалното .поведение, .с .помощта .на .който .се .установяват .редица .особености .в .развитие-
то . .Благодарение .на .отлично .разработения .софтуер .не .е .необходимо .получените .резултати .да .бъ-
дат .допълнително .анализирани .от .учени .и .специалисти . .

Проведените .експерименти .с .Eye .tracking .glasses, .описани .в .доклада, .са .три .вида:
 .y Очилата .са .носени .от .изследваното .дете;
 .y Очилата .са .носени .от .възрастен, .който .наблюдава .изследваното .дете;
 .y Очилата .са .носени .от .възрастен, .в .процеса .на .педагогическо .взаимодействие .за .установяване .

на .определени .закономерности .и .постигането .на .конкретни .задачи;

Принцип на действие и технически параметри
Очилата .за .проследяване .на .погледа, .описани .в .доклада, .използват .инфрачервена .светлина . .Прин-

ципът .на .действие .е .чрез .отразяване .на .попадналата .върху .извитата .повърхност .на .роговицата .
светлина . . Очилата . проследяват . движенията . едновременно . и . на . двете . очи . чрез . автоматично . из-
равняване .на .паралакса .при .честота .от .30Hz, .висока .резолюция .(HD) .с .разделителна .способност .от .
1280 .960 .за .24 .кадъра .в .секунда . .Полето .на .обхват .на .камерата .е .60 .градуса .(хоризонтално) .и .46 .граду-
са .(вертикално) . .

Диагностика на визуално поведение, когнитивно развитие и алгоритъм за взимане на решения
Eye .tracking .glasses .предлагат .алтернативни .методи .за .диагностика .на .когнитивните .и .поведен-

ческите .параметри .в .развитието .на .бебета .и .деца .от .ранна .и .предучилищна .възраст . .В .университе-
та .Потсдам, .в .гр . .Потсдам, .Германия, .в .т .нар . .BabyLAB .[11] .(„бебешка .лаборатория“) .проф . .д-р .Биргит .
Елснер .и .нейният .екип .от .психолози .изследват .когнитивните .способности .на .бебета .и .малки .деца . .С .
помощта .на .SIM .Eye .Tracking .Glasses .те .разработват .експеримент, .при .който .изучават .визуалното .
поведение .на .малки .деца .в .комплексна .естествена .ситуация . .В .първата .фаза .на .експеримента .изследва-
ното .дете .влиза .в .стая, .в .която .има .маса .с .наредени .върху .нея .играчки . .На .детето .е .поставена .задача .
да .ги .разгледа .и .да .си .избере .онази .играчка, .която .най-много .му .харесва . .Преди .експериментът .да .запо-
чне .играчките .са .скрити .под .бяла .покривка . .Експертът .по .технологията .Eye .Tracking .в .BabyLAB .Ива-
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нина .Хенрикс .моли .Жанийс .– .първата .малка .участничка .в .експеримента, .да .фокусира .за .кратко .погле-
да .си .върху .един .обект, .с .цел .калибриране .на .проследяващото .устройство . .Информацията .се .наблю-
дава .на .компютър .в .реално .време . .Покривката .се .вдига .и .друг .член .на .екипа, .Каролин .Пфайфър .подкан-
ва .Жанийс .да .разгледа .играчките .и .да .избере .любимата .си . .Информацията .предавана .от .Eye .Tracking .
glasses .показва .начинът, .по .който .тя .сканира .предметите .един .по .един .и .спира .погледа .си .на .конкрет-
ни .играчки . .Жанийс .избира .да .играе .с .малко .розово .пони .с .блестяща .грива . .В .изследователското .интер-
вю .Каролин .пита .Жанийс .защо .се .е .спряла .точно .на .тази .играчка . .Директната .картина .в .реално .вре-
ме .дава .на .проф . .Елснер .информация .за .визуалното .поведение .и .начинът .на .взимане .на .решение .на .Жа-
нийс . .Експериментът .се .повтаря .и .с .други .деца, .при .което .устройството .за .проследяване .на .погледа .
разкрива .индивидуални .модели .на .визуално .поведение, .имплицитни .фактори .и .фази .на .вземане .на .реше-
ние . .Иновативният .дизайн .на .SIM .Eye .Tracking .Glasses .предоставя .възможност .на .учени .и .изследовате-
ли .да .осъществяват .своите .експерименти .в .естествена .среда . .Те .предоставят .отлични .възможности .
за .екологични .изследвания .в .областта .на .психологията .на .развитието .

Фигура 1. Очилата за проследяване на погледа SIM
Диагностика на смущения в развитието, поведенчески разстройства и проблемно поведение
В .последните .години .броят .на .децата .с .проблеми .с .концентрацията, .проявяващи .избухливост, .

безпокойство, .хиперактивност .и/или .с .образователни .затруднения .значително .нараства . .Същест-
вуващите .методи .за .диагностика .на .поведенческите .разстройства, .нарушенията .в .невропсихоло-
гическото .развитие, .Синдром .на .дефицит .на .вниманието .и .хиперактивност .(ХРНВ) .и .различно .въз-
приятие .и .възпроизводство .(РВВ .– .дислексия, .дискалкулия, .дисграфия) .не .гарантират .100% .досто-
верност .на .резултатите .и .съществува .вероятност .погрешно .да .се .идентифицират .проблеми .при .
напълно .здрави .деца .или .да .се .сгреши .конкретна .диагноза . .Прецизността .на .изследванията .с .очила-
та .за .проследяване .на .очните .движения .и .погледа .е .значително .по-голяма, .а .получените .резултати .
са .напълно .достоверни . .

Специалният .софтуер .за .анализ .на .лицето, .с .който .работят .очилата .на .SIM, .предоставя .инова-
тивен .метод .за .автоматично .отчитане .на .осъществен .визуален .контакт .между .изследваното .де-
те .и .възрастния . .Съществуват .голям .брой .изследвания .на .поведението, .които .показват, .че .хората .с .
диагноза .разстройство .от .аутистичния .спектър .(РАС) .имат .атипична .матрица .на .погледа .и .очни-
те .движения .в .контекста .на .социалните .взаимодействия .[6] . .Направените .изследвания .с .помощта .
на .очилата .за .проследяване .на .движението .на .зениците .показват, .че .хората .с .аутизъм .– .както .въз-
растни .така .и .деца .от .ранна .[5] .и .предучилищна .възраст .[2], .показват .повече .фиксации .върху .уста-
та .и .по-малко .фиксации .върху .очите .на .останалите .участници .в .ситуации .на .динамични .социални .
взаимодействия, .в .сравнение .с .индивидите .с .типично .забавяне .в .развитието .[7] . .С .помощта .на .очи-
лата .тези .атипични .модели .могат .да .бъдат .ранно .диагностицирани .– .в .периода .между .12 .и .24-месеч-
на .възраст . .

Описаният .експеримент .цели:
 .y Установяване .на .смущения .в .развитието;
 .y Проследяване .на .движението .на .очите .при .социално .взаимодействие;

В .хода .на .експеримента .[8], .за .установяване .на .социално .ориентираното .визуално .поведение .и .
смущения .в .развитието, .очилата .за .проследяване .на .погледа .(SIM .Eye .Tracking .Glasses) .се .поставят .на .



45

педагогика и психология

възрастен, .част .от .екипа .изследователи, .който .наблюдава .детето .
Сесията .трае .между .5 .и .7 .минути . .Детето .седи .срещу .експериментатора .на .малка .масичка .с .раз-

положени .върху .нея .играчки, .с .които .то .да .си .играе .(Фиг . .2) . .Очилата .се .поставят .преди .началото .
на .експеримента, .за .да .не .разсейва .детето . .Експериментаторът .осъществява .допълнителна .онлайн .
анотация .при .всеки .визуален .контакт .очи .в .очи .чрез .натискане .на .педал .

Освен .двете .инфрачервени .камери, .проследяващи .погледа .на .лицето, .което .носи .очилата, .в .пред-
ната .им .част .се .включва .допълнителна .камера, .осъществяваща .субективен .запис .на .поведението .на .
детето . .Иновативният .софтуер .използва .система .за .детекция .на .лицето .и .по-нататъшна .оценка .
на .неговия .поглед .в .триизмерно .пространство . .Визуалният .контакт .се .установява, .ако .погледът .на .
детето .попадне .в .посока .на .камерата .и .същевременно .погледът .на .възрастния .попадне .върху .лицето .
на .детето .във .видеото .

Фигура 2. Експеримент за установяване на социално ориентираното визуално поведение и смущения в 
развитието (вляво). Кадър от субективното видео с данни за ориентацията на погледа (вдясно).

Алгоритмите .на .високо .развитата .технология .за .детекция .и .анализ .на .лицето .са .в .състояние .да .
локализират .неговите .части .(вежди, .очи, .нос, .уста .и .лицев .контур), .да .анализира .позата .на .главата .
и .посоката .на .погледа .в .реална, .интерактивна .ситуация .(Фиг . .3) . .

Фигура 3. Резултати от лицевия анализ, включващ частите на лицето, позата на главата и посоката на 
погледа. Червеният правоъгълник показва триизмерната ориентация на лицето. Зелените точки са че-

тирите ъгъла на окото, а червената стрелка – посоката на погледа.
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Описаната .в .експеримента .система .е .разработена .за .установяването .на .социален .контакт .меж-
ду .дете .и .възрастен . .Тя .е .разработена .за .интеракция .между .психолог, .терапевт, .учител .или .социа-
лен .работник .и .дете .

коригиране на образователната и възпитателната среда и процеса на педагогическо взаимо-
действие

Основна . задача . на . системата . за . предучилищно . образование . е . оптимизация . на . възпитателния .
процес .и .усъвършенстване .на .образователните .функции .в .хода .на .педагогическото .взаимодействие . .
Ефективността . на . дадена . система . и . методология . обикновено . се . определя . чрез . анализ . на .
постиженията . на . децата . . Мобилната . технология . Еye . Tracking . Glasses . предоставя . възможност .
за . проследяване . на . социалната . среда . на . предучилищните . заведения . през . погледа . на . педагога . . Това .
съдейства .за .своевременно .и .адекватно .коригиране .на .организацията, .дейностите .и .перспективите .
в .педагогическата .реалност .

В .област .Дрезден, .Германия .се .предвиждат .промени .в .законодателната .рамка, . свързани .с .броя .
на .децата .в .групата .на .детската .градина . .Проектозаконът .се .налага .поради .недостига .на .места .в .
предучилищните .заведения . .Позволеният .брой .деца .под .грижите .на .двама .педагози .до .момента .е .18 .
до .20 . .С .цел .установяване .на .промяната .на .социалния .климат .в .групата .и .психолого-педагогическите .
ефекти .върху .децата .и .учителите .се .провежда .експеримент .с .Еye .tracking .glasses .[10] . .Участниците .
в .експеримента .в .детска .градина .Санкт .Петер-Алее, .гр . .Кемпен, .Германия .са .смесена .група .от .деца .
на .възраст .между .2 .и .7 .години .и .двама .педагози . .Очилата .се .поставят .на .едната .от .учителките .– .
Александра .Бобер, .която .работи .в .градината .от .20 .години . .В .първия .етап .от .експеримента .броят .
на .децата .е .19 . .В .реално .време .се .проследява .визуалния .обхват .– .дали .Александра .има .поглед .върху .
всички .деца . .Във .втората .част .на .експеримента, .от .10,30 .до .12,30 .часа, .в .групата .са .включени .още .
6 . деца . на . възраст . между . 4 . и . 7 . години . . След . тези . два . часа . учителката . е . съществено . стресирана . .
Тя .няма .поглед .върху .всички .деца .и .дори .има .затруднения .в .намирането .на .някои .от .тях . .Децата .
започват . да . стават . неконтролируеми . . Нивата . на . шум . са . значително . по-високи, . дисциплината . е .
нарушена . .Педагогът .не .е .в .състояние .да .обръща .специално .внимание .на .по-малките .деца .с .по-големи .
индивидуални .потребности . .

Фигура 4. Кадри от камерата на очилата, носени от госпожа Бобер. 
Червената точка показва фокуса на зениците.

С . помощта . на . Еye . tracking . glasses . осигуряващи . субективния . запис . и . гледната . точка . на .
педагожката . Александра . Бобер . проведеният . експеримент . разполага . с . от . достоверна . база . данни . в .
подкрепа .на .съответните .изводи . .Те .са .фундамент .за .доказване .на .основната .хипотеза .и .средство .
за .оптимизиране .на .процесите .на .педагогическото .взаимодействие .

Заключение
Внедряването .на .иновативни .мобилни .и .информационни .технологии .в .научната .изследователска .

дейност . е . от . изключително . значение . за . получаването . на . акуратни . и . достоверни . резултати . в .
областта . на . педагогическите . науки . и . психологията . . Описаните . експерименти . недвусмислено .
доказват . ефикасността . на . очилата . за . проследяване . на . погледа . и . съпътстващия . ги . софтуер . за .
дефинирането .на .широк .спектър .от .проблеми .и .реализирането .на .голям .брой .задачи .на .психилого-
педагогическата . диагностика . . Получените . резултати . се . характеризират . с . изключителна .
прецизност, .а .тяхното .разчитане .е .възможно .без .помощта .на .специалист . .

Eye . tracking . glasses . откриват . нови . хоризонти . и . перспективи . в . изучаването . на . детското .
развитие, . визуалното . поведение . и . алгоритъма . за . взимане . на . решения . . Ранната . диагностика . на .
смущения .в .развитието, .поведенчески .разстройства .и .проблемно .поведение .е .изключително .важна .
за .навременната .и .ефективна .намеса . .Описаните .в .настоящия .доклад .експерименти .са .едва .малка .
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ИЗГРАжДАНЕ НА сОЦИАлНО сЪЗНАНИЕ В ГРУПОВАТА МУЗИкОТЕРАПИя ПРИ 
ДЕЦА сЪс сПЕЦИАлНИ ОбРАЗОВАТЕлНИ ПОТРЕбНОсТИ. 
сТРУкТУРА И ЙЕРАРхИЧНОсТ НА ГРУПАТА

Group muSIc ThErapy for chIlDrEN WITh SpEcIal EDucaTIoNal NEEDS – DEVElopmENT 
of SocIal coNScIouSNESS. STrucTurE aND hIErarchy of ThE Group

bilyana Valerieva Nikolova
Sofia university „St. Kliment ohridski“

abstract. This .article .focuses .on .one .of .the .key .research .challenges .of .the .author’s .PhD .thesis .– .socialization .
of .children .with .special .needs .through .their .participation .in .music .therapy . .The .article .discusses .both .the .specific .
integration .issues .of .defined .contingent .and .the .role .of .music .as .a .way .of .overcoming .them . .The .results .of .qualitative .
research . (case . study), . which . describes . music . therapy . process . with . group . of . children . with . special . educational .
needs, .aged .11 .to .15 .years, .are .presented . .The .article .emphasizes .on .building .a .sense .of .social .belonging .among .the .
participants . .Summarization .of .the .results .includes .presenting .the .structure .and .hierarchy .of .the .group .and .the .
therapeutic .effects .of .formed .connections .and .relationships . .Relevant .conclusions .are .drawn . .

Keywords: music .therapy, .socialization, .children .with .special .needs, .social .belonging, .group .hierarchy .

В .отношенията .си .с .околните .личността .традиционно .използва .своя .„социален .Аз“ .– .счетени-
ят .за .най-подходящ .и .отговарящ .на .съответната .социална .ситуация .сбор .от .личностни .характе-
ристики .и .реакции, .който .представлява .„учтивото .и .възпитано .социално .отношение“ .[8, .стр .143] . .

част .от .перспективите .за .развитие .на .изследванията .в .областта . .Мобилните .очила .за .проследяване .
на . погледа . могат . да . бъдат . използвани . в . различни . социални . ситуации, . в . сферата . на . психологията .
на . личността . и . групата, . полово-ролеви . особености, . определяне . на . възприятието . на . конкретни .
фактори .и .стимули, .изграждане .на .ценностна .система .и .йерархия .на .потребностите, .разработване .
на .образователни .и .учебни .системи .
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Твърде .често .„социалният .Аз“ .или .избраната .моментна .роля .влизат .в .конфликт .с .„истинския .Аз“ .
на .личността, .тъй .като .противоречат .на .специфичните .характеристики .и .потребности .на .ин-
дивида . .Подобен .конфликт .е .особено .сериозен .по .отношение .на .децата .със .специални .образовател-
ни .потребности .(СОП), .тъй .като .спецификите .на .техните .състояния .обичайно .се .явяват .пречка .
пред .разбирането .и .усвояването .на .обществените .условности . .За .тази .категория .деца .е .непонят-
но .защо .даден .тип .поведение .е .приемлив .при .едни .обстоятелства .и .недопустим .при .други . .В .резул-
тат .на .това .(а .и .не .само .на .това) .трудно .осъзнават .социалните .ситуации .и .още .по-трудно .под-
бират .подходящата .социална .роля, .с .която .да .се .изявят .по .начин, .отговарящ .адекватно .на .отпра-
вените .към .тях .изисквания . .За .да .преодолеят .затруднения .от .този .вид .децата .със .СОП .в .повечето .
случаи .стриктно .следват .подаваните .„отвън“ .инструкции, .при .което .наложеният .им .„социален .Аз“ .
напълно .замества .„истинският .Аз“ . .Подобно .самоотричане .е .вредно .и .разрушително .за .която .и .да .
е .личност .(в .норма .или .с .отклонения), .тъй .като .преустановява .нейното .развитие . .Отхвърлянето .
на .собствената .идентичност .е .равнозначно .на .отказ .от .реализация .на .индивидуалния .потенциал, .а .
това .естествено .води .и .до .отхвърляне .от .социума .[4, .стр . .371-372] . .Т .е . .спецификите .в .състояние-
то .на .децата .със .специални .образователни .потребности .определят .както .техните .затруднения .в .
приобщаването .към .социалните .условия .и .норми, .така .и .съответното .им .принципно .отхвърляне .
от .социума .поради .невъзможността .за .вписване .в .тези .норми . .Националният .план .за .интеграция .на .
деца .със .специални .образователни .потребности .отчита, .че .„както .отглежданите .в .семейства, .та-
ка .и .настанените .в .специализирани .институции .деца .с .увреждания .често .са .обект .на .дискримина-
ционно .отношение .и .на .остарели .обществени .нагласи“ .[9] . .Казано .с .други .думи, .децата .със .специал-
ни .потребности .продължават .да .бъдат .разглеждани .като .„различните .деца“, .които .„не .знаят“, .„не .
могат“ .или .„пречат“ . .Подобно .отношение .развива .у .тях .негативно .усещане .за .различие .и .отхвърля-
не, .естествен .изход .от .което .е .социалната .изолация .и .избягване .на .възможностите .за .социални .вза-
имодействия .и .интеграция .в .социалната .среда . .

Споменатият .тип .„лесни“ .решения .са .недопустими .в .съвременното .общество, .в .което .като .ес-
тествено .е .признато .правото .на .всеки .изграждащ .го .индивид .да .развие .максимално .своя .потенциал .и .
да .бъде .равноправен .член .на .социума . .Това .налага .осигуряване .на .допълнителна .подкрепа .на .децата .със .
СОП .за .постигане .на .тяхната .пълноценна .социализация .и .приобщаване .към .социалните .структури .с .
цел .преодоляване .на .изолацията .и .на .нейното .негативно .влияние .върху .личностното .развитие . .Сред .
най-ефективните .подходи .за .подобно .въздействие .са .музикалните .занимания . .Разглеждането .на .му-
зиката .като .естествено .и .достъпно .средство .за .социализация .се .обуславя .от .нейната .иманентна .
социална .същност . .Механизмите .на .музикално .въздействие .и .преживяване .са .свързани .с .осъществя-
ване .на .активна .комуникация, .позволяваща .както .пълноценно .изразяване .на .индивидуалността .на .
твореца .или .изпълнителя, .така .и .усвояване .на .предаденото .от .страна .на .всички .възприемащи . .„Все-
ки .човек .по .свой .начин .преживява .радост .и .тъга, .бодрост .и .умора, .възторг .и .отчаяние, .любов .и .ом-
раза, .гняв .и .нежност, .но .всички .тези .чувства .са .еднакво .достъпни .и .разбираеми .за .всички .хора . .Тези .
чувства, .въплътени .в .музиката, .са .залегнали .именно .в .основата .на .оня .общочовешки .музикален .език, .
който, .без .да .се .нуждае .от .каквито .и .да .е .преводи, .е .разбираем .за .хората .от .всички .националности, .
за .хората, .живеещи .във .всяка .точка .на .земното .кълбо . .А .тъй .като .чувствата .на .човека .са .неразрив-
но .свързани .с .неговите .мисли, .музиката .е .в .състояние .да .предава .на .хората .и .да .поражда .у .тях .не .са-
мо .чувства, .а .и .мисли“ . .[3, .стр .199] .Музикалната .педагогика .разглежда .процеса .на .„музикална .социали-
зация“ .най-вече .от .гледна .точка .на .социума .и .неговото .въздействие .върху .личността, .тъй .като .„ос-
новното .съдържание .на .художествения .образ .в .музиката .е .формирането .и .развитието, .разкриване-
то .на .човешките .отношения“ .[1, .стр .79] . .В .този .контекст .музикалното .изкуство .се .възприема .ка-
то .обучителен .и .възпитателен .фактор, .като .средство .за .предаване .и .усвояване .на .моралните .и .емо-
ционални .ценности .на .обществото . .

Едновременно .с .това .посредством .музикалните .предпочитания .и .спецификите .на .музикално .из-
разяване .музиката .е .и .средство .за .заявяване .на .личната .позиция .и .мнение, .на .индивидуалните .цен-
ности .и .характеристики .на .личността . .Т .е . .музикалното .изкуство .е .форма .на .развитие .и .защита .
на .идентичността . .Изграждането .на .музикална .идентичност .и .споделянето .на .музикални .предпо-
читания .и .преживявания .е .съществена .част .от .процеса .на .развитие .на .социално .съзнание . .Включва-
нето .на .музикалното .изкуство .сред .компонентите .на .социалния .живот .и .неговата .ежедневна .прак-
тическа .употреба .водят .до .функционирането .му .като .средство .за .усвояване .на .основни .социал-
ни .умения .и .компетентности, .насочени .към .развитие .на .индивидуалността, .както .и .към .непосред-
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ствен .контакт .с .околните .и .подпомагане .на .комуникацията .с .тях . .„Формирайки .нашите .лични .му-
зикални .предпочитания, .ние .влизаме .в .диалог .с .други .хора .или .групи . .Посредством .слушането .на .му-
зика .или .участието .в .разговори .за .музика .научаваме .как .останалите .преживяват .музиката .и .живо-
та .като .цяло“ .[7, .стр . .63] . .Подобни .взаимодействия .(и .музиката .в .частност) .допринасят .за .образу-
ването .на .различни .обществени .групи .и .на .обществото .като .цялостна .система . .Т .е . .формира .се .„ко-
лективна .идентичност“ .по .дефиницията .на .Bruscia, .според .която .„историята .и .идентичността .на .
общността .са .интегрално .свързани .с .извършваните .музикални .дейности .и .уникалния .музикален .ре-
пертоар, .създаден .и .усвоен .от .общността .през .годините . . . . .Всяка .музикална .дейност .или .произве-
дение .служат .като .напомняне .за .наследството .на .общността“ .[6, .стр . .146] . .Посредством .подобни .
асоциации .и .преживявания .се .изгражда .чувство .за .социална .принадлежност, .тъй .като .„ние .използва-
ме .музиката .за .създаване .на .граници .между .нас .и .другите .и .за .споделяне .на .чувството .си .за .принад-
лежност .към .по-голямата .социална .среда“ .[7, .стр . .41-42] . .

Музикалната .педагогика .разглежда .социализиращите .функции .на .музиката .като .„допълнителен .
ефект“ .от .нейното .въздействие, .като .страничен .резултат .от .музикалното .преживяване . .В .облас-
тта .на .музикалната .терапия .подобно .влияние .в .повечето .случаи .е .основно .и .целенасочено .търсе-
но .подобрение .у .клиентите . .„Музиката .осигурява .важен .източник .за .групова .принадлежност, .а .му-
зикалните .терапевти .притежават .средствата .и .познанията .да .осигурят .общностно .преживява-
не .за .тези, .които .се .чувстват .изоставени .от .обществото“ .[7, .стр .6] . .Споменатите .преимущества .
на .музикалната .терапия .позволяват .нейната .употреба .при .деца .със .СОП .като .средство .за .подобря-
ване .на .техните .социални .умения .и .компетентности .и .подпомагане .на .личностното .им .развитие . .

С .подобна .цел .през .учебната .2011/2012 .година .са .проведени .музикотерапевтични .сесии .с .група .
от .осем .деца .със .специални .образователни .потребности . .Седем .от .участниците .са .в .прогимнази-
ален .етап .на .обучение .(V-VIII .клас) .и .един .– .в .начален .(I .клас) . .Сред .включените .проблемни .състоя-
ния .са .обучителни .трудности, .различна .степен .на .умствена .изостаналост, .говорно-речеви .наруше-
ния, .хиперактивност, .детска .церебрална .парализа . .С .оглед .спецификата .на .поставените .задачи .те-
рапевтичните .сесии .са .групови . .Това .не .позволява .достигане .дълбочината .на .връзката .клиент-тера-
певт, .характерна .за .индивидуалната .терапия, .но .дава .възможност .на .отделния .индивид .в .максимал-
на .степен .да .осъзнае .проблемите .си .по .отношение .на .другите, .да .се .види .такъв, .какъвто .е .и .какъвто .
го .възприемат .околните .и .да .нанесе .съответните .корекции .в .своето .поведение, .отношение .или .въз-
приятия, .т .е . .да .работи .пълноценно .върху .своята .адаптивност .и .социална .интеграция, .без .да .прене-
брегва .личностното .си .развитие . .Музикотерапевтичната .група .се .разглежда .като .една .обща .едини-
ца .със .своя .динамика .на .развитие .по .отношение .структурата .и .междуличностните .отношения, .ка-
то .умален .модел .на .социалните .отношения .в .обществото . .Подобно .„смаляване“ .на .обществените .
връзки .за .„упражняване“ .на .норми .на .поведение .в .сигурната .и .спокойна .обстановка .на .терапевтич-
ните .сесии .е .от .съществено .значение .за .децата .със .СОП . .Общуването .с .групата .предоставя .на .от-
делните .членове .необходимата .сигурност, .така .че .„истинският .Аз“ .да .се .прояви .пълноценно .и .да .ос-
ъзнае .как .действията .му .в .различните .ситуации .влияят .върху .средата .и .как .се .повлиява .от .нея . .Т .е . .
групата .се .разглежда .като .метафора .на .взаимодействията .с .„външния .свят“, .в .която .помощ .та, .ем-
патията .и .„проиграването“ .на .различни .социални .роли .и .отношения .между .отделните .членове .поз-
волява .усвояването .на .подходящи .модели .на .поведение .и .социални .реакции .без .заличаване .на .собстве-
ната .личност . .Или .както .това .е .определено .от .Луис .Ормънт .„групата .е .микрокосмос .на .реалността .
и .идеално .място .за .решаване .на .междуличностни .проблеми . . . . .в .този .микрокосмос .индивидът .пресъз-
дава .поведенческите .модели, .които .са .видими .извън .груповата .арена . .Благодарение .на .това .пресъз-
даване .човекът .има .възможност .да .повиши .съзнанието .си .и .да .се .промени .личностно . . . . .Когато .ин-
дивидът .стане .по-здрав, .по-здрава .е .и .групата, .а .когато .оздравее .групата, .оздравява .и .индивидът“ .
[5, .стр . .44] . .Двустранността .на .оказваното .терапевтично .въздействие .е .задължителен .компонент .
в .подобен .тип .взаимодействие: .„В .група, .била .тя .от .двама .или .от .сто .души, .всяко .индивидуално .
действие .се .отразява .върху .останалите . . . . .Основният .принцип: .всеки .участник .в .групата .трябва .да .
стане .терапевтичен .фактор .за .останалите .участници“ .[2, .стр . .35] . .

Членовете .на .групата .се .познават .преди .началото .на .музикотерапевтичния .процес, .тъй .като .по-
сещават .едно .училище . .Независимо .от .относително .честото .извършване .на .общи .дейности .в .рамки-
те .на .обучението .им, .в .първите .терапевтични .сесии .участниците .са .по-скоро .дистанцирани .помеж-
ду .си . .Взаимодействията, .които .са .имали .до .този .момент, .не .са .допринесли .за .тяхното .опознаване .и .
не .са .успели .да .развият .положителни .отношения .между .тях, .в .резултат .на .което .те .се .възприемат .
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взаимно .по .начина, .по .който .възприемат .и .съучениците .си .в .норма .– .като .децата, .които .игнорират .
или .от .които .странят . .Нетипичното .обединяване .в .една .цялостна, .структурирана .група, .извършва-
нето .на .необичайни .дейности .(преобладаващо .музикални) .и .промяната .в .начина .на .изразяване .и .кому-
никация .при .началото .на .музикалната .терапия .допълнително .затрудняват .взаимното .им .опознаване .
и .приобщаване . .В .този .контекст .е .напълно .естествена .първоначалната .изолация, .характерна .за .всеки .
от .членовете .на .групата . .В .първите .музикотерапевтични .сесии .участниците .наблюдават .много .вни-
мателно .поведението .на .околните .и .старателно .ограничават .собствените .си .действия, .за .да .не .до-
пуснат .грешка, .която .да .ги .превърне .в .обект .на .присмех .или .напълно .игнорират .случващото .се .около .
тях, .затваряйки .се .в .себе .си .и .отдавайки .се .на .своите .вътрешни .преживявания, .интереси .и .фантазии . .
Във .всеки .случай .действията .на .отделните .членове .на .групата .са .индивидуални, .независещи .от .тези .
на .околните .и .нетърсещи .връзка .с .тях . .Т .е . .в .началния .етап .на .провеждане .на .музикотерапевтичния .
процес .групата .съществува .само .като .понятие, .а .участниците .се .възприемат .едни .други .като .лица, .
които .се .познават .бегло .и .случайно .са .събрани .за .кратко .в .едно .помещение, .без .да .позволяват .целта .на .
подобно .събиране .да .повлияе .върху .обичайното .им .поведение . .

Подобна .дистанцираност .има .различна .степен .и .форма .на .проявление .при .различните .участни-
ци .– .от .минимално .и .лесно .преодолимо .пренебрежение .и .следване .на .личните .интереси .до .пълна .изо-
лация .от .групата . .При .някои .от .тях .първоначалната .отчужденост .е .резултат .от .очакването .да .
бъдат .отхвърлени, .както .се .случва .обикновено . .Липсата .на .подобна .реакция .и .осъзнаването .на .музи-
калните .способности .и .възможности .за .изразяване .с .музика .бързо .отстранява .дистанцираността .и .
води .до .отпускане .в .поведението . .Други .преодоляват .почти .пълната .липса .на .социален .опит .и .уме-
ния .за .общуване .с .връстници .посредством .опитване .на .различни .типове .дейности .пред .ограничен .
брой .присъстващи, .т .е . .те .откриват .своята .комфортна .зона .на .действие .в .ситуация, .която .ги .ка-
ра .да .се .чувстват .в .безопасност, .ненаблюдавани . .Част .от .членовете .на .групата .проявяват .по-голя-
ма .степен .на .дистанцираност, .често .стигаща .и .до .крайни .проявления .– .нетипичната .обстановка .и .
позиция .на .„музикални .изпълнители“ .ги .притеснява, .поради .което .те .предпочитат .да .останат .в .ро-
лята .на .наблюдатели, .който .пасивно .следят .останалите .и .се .включват .в .техните .съвместни .проя-
ви .само .при .необходимост .или .при .изрично .подадено .указание .да .го .направят . .Като .резултат .кому-
никацията .им .с .околните .е .силно .ограничена, .а .в .редките .случаи, .когато .си .позволяват .подобни .вза-
имодействия, .заемат .подчинена .позиция . .

Освен .по .характера .на .своята .дистанцираност .участниците .се .различават .и .по .времето, .което .
им .е .необходимо .за .нейното .преодоляване . .За .някои .от .тях .това .е .кратък .процес .с .постоянни .резул-
тати . .Други .успяват .трайно .да .се .справят .с .проблема .едва .след .като .откриват .своята .предпочита-
на .дейност, .която .изпълняват .във .всички .притесняващи .ги .или .предизвикващи .дискомфорт .ситу-
ации . .Част .от .участниците .периодично .се .връщат .към .първоначалната .си .резервираност .като .ре-
зултат .от .различни .моментни .настроения .или .като .реакция .спрямо .отношението .на .околните . .Ес-
тествена .последица .от .това .е .тяхното .променливо .поведение .– .в .зависимост .от .своите .желания .и .
настроения .те .участват .активно .в .сесиите .и .взаимодействат .с .участниците .или .ги .игнорират .на-
пълно, .отдавайки .се .на .предпочитани .от .тях .дейности . .Само .един .от .членовете .на .групата .има .се-
риозен .проблем .с .интеграцията .си .– .неговата .изключителна .несигурност .и .ниска .самооценка .възпре-
пятства .трайното .му .приобщаване .към .останалите .участници .и .свободното .общуване .с .тях, .по-
ради .което .във .всяка .сесия .те .трябва .да .опитват .отново .да .изграждат .отношенията .си .с .него .и .да .
„печелят“ .благоволението .му . .

С .взаимното .опознаване .на .участниците .техните .отношения .се .развиват .в .положителна .насо-
ка .– .постепенно .започват .да .възприемат .себе .си .като .равноправни .и .необходими .елементи .на .едно .
общо .цяло, .т .е . .изгражда .се .групово .съзнание . .Основен .фактор .в .този .процес .е .музиката .и .музикал-
ното .взаимодействие . .Неочаквано .първите .опити .в .тази .насока .са .осъществени .от .един .от .най-за-
творените .членове .на .групата . .В .началото .той .реагира .на .поставянето .на .различни .музикални .зада-
чи .и .независимо .от .пространствената .си .отдалеченост .от .кръга .на .участниците .(обичайно .обика-
ля .свободно .кабинета) .се .присъединява .към .групата, .за .да .ги .реализира . .Впоследствие .се .насочва .към .
музикално .сътрудничество .и .се .включва .в .соловите .изяви .на .другите .или .в .съвместните .изпълнения .
на .групата . .За .целта .пренебрегва .дори .предпочитаните .си .индивидуални .изпълнения .или .променя .из-
ползваните .музикални .инструменти, .ако .те .не .се .вписват .в .общата .звучност . .Музикалните .дейнос-
ти .са .основен .стимул .за .приобщаване .и .на .друг .от .изолираните .участници .– .независимо .колко .вглъ-
бен .е .в .своите .мисли .и .преживявания, .звуците .на .групата .почти .винаги .го .изваждат .от .неговия .унес .
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и .той .с .желание .се .присъединява .към .съвместните .изпълнения .или .инициира .нови .такива . .След .като .
в .етапа .на .опознаване .на .участниците .е .отхвърлен .опит .за .самостоятелно .представяне .на .един .от .
членовете .на .групата, .той .се .страхува .да .се .изяви .индивидуално .по .какъвто .и .да .е .начин . .Съвмест-
ните .музикални .изпълнения .му .дават .търсената .опора .и .„анонимност“, .поради .което .участва .с .же-
лание .и .готовност .в .тях . .

Музиката .подпомага .положителната .промяна .в .междуличностните .отношения .и .отстранява-
нето .на .първоначално .възникналите .конфликти .и .антипатии .в .групата . .Един .от .участниците .е .
отхвърлян .от .своите .съученици .заради .липсата .на .хигиенни .навици, .но .в .групата .този .проблем .не .
съществува . .Отрицателните .чувства .към .него .са .резултат .единствено .на .поведението .му .– .когато .
действията .му .са .социално .приемливи .и .следва .установените .групови .правила, .участниците .са .дру-
желюбни .и .добронамерени .към .него; .когато .е .агресивен .– .го .игнорират . .Изключение .прави .само .един .
от .членовете .на .групата, .който .обаче .преодолява .своето .негативно .отношение .при .всяка .възмож-
ност .за .съвместна .музикална .изява .на .двамата .

Музикалните .изпълнения .позволяват .на .участниците .да .се .опознаят .и .сближат . .Постепенно .се .
развива .желание .за .по-голяма .приобщеност .към .групата, .както .и .специфични .общи .правила .на .поведе-
ние .– .повтаряне .действията .на .околните, .за .да .няма .открояване .от .тях; .промяна .на .личното .поведе-
ние .според .преобладаващото .групово .настроение; .толерантно .изслушване .на .соловите .изяви .на .учас-
тниците .и .съобразяване .с .техните .желания; .бърза .намеса .при .пораждане .на .конфликт .с .цел .негово-
то .предотвратяване . .Едновременно .с .това .музикалните .взаимодействия .започват .да .се .допълват .и .
от .немузикални .такива . .По .този .начин .пълното .безразличие .към .останалите .участници .неусетно .се .
трансформира .в .социално .приемливо .поведение, .в .емпатийност .и .желание .за .оказване .на .помощ .при .не-
обходимост .– .например .включване .на .пасивните .членове .на .групата .в .съвместните .изпълнения . .

Сред .факторите, .оказващи .терапевтично .влияние .в .осъществявания .музикотерапевтичен .про-
цес, .е .и .разположението .на .участниците .в .сесиите .– .в .общ .полукръг . .Подобно .позициониране .подпо-
мага .социалната .интеграция, .изграждането .на .усещане .за .общност .и .формирането .на .междулично-
стни .връзки .в .рамките .на .групата . .Разполагането .в .полукръг .осигурява .максимален .комфорт .и .въз-
можност .за .открит .визуален .контакт .с .всички .участници .едновременно, .водещ .до .съответната .
сигурност .и .активност .на .общуването . .Едновременно .с .това .всеки .от .членовете .на .групата .запаз-
ва .в .достатъчна .степен .своята .автономност, .тъй .като .движенията .му .са .свободни, .а .вероятност-
та .за .навлизане .в .чуждо .лично .пространство .е .сведена .до .минимум . .Чрез .подобно .разположение .се .за-
силва .и .усещането .за .равнопоставеност .на .участниците .– .нито .един .от .тях .не .е .дискриминиран .
по .отношение .на .своята .позиция .(тъй .като .няма .„най-хубава“ .такава, .за .която .да .се .съревновават .
и .„най-лоша“, .в .която .някой .да .остане .незабележим), .вниманието .се .разпределя .еднакво .между .всич-
ки, .а .усещането .за .различие .от .останалите .поради .възраст .или .проблемно .състояние .е .максимално .
отстранено . .Ръководителите .на .групата .(терапевтът .и .специалният .педагог) .са .разположени .меж-
ду .децата .в .същата .позиция .с .цел .визуално .преодоляване .на .неравнопоставеността, .на .усещането .
за .социална .йерархия .и .наложената .от .него .идея .за .лидерство .и .подчинение . .Въпреки .употребата .на .
специално .разположение .с .цел .заличаване .на .неравенството .и .независимо .от .сравнително .ограниче-
ния .брой .участници, .като .специфична .социална .общност .групата .все .пак .изгражда .своя .вътрешна .
йерархия .и .нива .на .функциониране . .Вследствие .от .формираните .специфични .връзки .и .отношения .
между .нейните .членове .всеки .от .тях .намира .своето .място .сред .останалите, .а .изборът .на .позиция .
се .осъществява .както .съобразно .темперамента .и .желанията .им, .така .и .спрямо .характера .на .взаи-
модействията .между .тях . .Като .резултат .се .обособяват .три .йерархични .равнища: .лидери, .подчи-
нени .и .наблюдатели . .

Най-много .са .участниците, .които .желаят .да .заемат .лидерската .позиция . .И .тъй .като .всяка .соци-
ална .структура .позволява .наличието .само .на .един .доминиращ .субект, .то .това .ниво .от .груповата .йе-
рархия .е .и .най-активно, .действено .и .дори .агресивно . .В .него .има .непрекъснато .съревнование .и .опит .за .
налагане .и .победа .над .останалите, .така .че .да .бъде .затвърдена .собствената .лидерска .позиция . .Не .са .ред-
ки .случаите, .когато .някой .от .„лидерите“ .отказва .да .участва .в .определено .изпълнение, .защото .съпер-
ник .му .е .отнел .желаната .от .него .роля .и .с .това .е .наранил .егото .му .на .победител .и .господар . .

Като .резултат .от .обособяването .на .лидерите .естествено .възниква .и .второто .ниво .в .йерархи-
ята .на .групата, .а .именно .– .подчинените . .Това .са .тези .от .участниците, .за .които .е .характерна .из-
ключително .силна .притеснителност, .оказваща .сериозно .негативно .влияние .върху .способността .им .
за .изява .или .върху .самостоятелността .на .решенията .и .действията .им . .Подчинените .отхвърлят .
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всяка .ситуация, .при .която .биха .могли .да .привлекат .вниманието .към .себе .си .и .намират .сигурност .
в .пасивната .позиция .на .изпълнители, .следващи .чужди .указания .и .съобразяващи .се .с .чужди .идеи . .При .
тях .страхът .от .грешка .и .отхвърляне .води .до .пълна .неспособност .за .самостоятелна .изява .и .за .удов-
летворяване .на .личните .желания, .в .резултат .на .което .като .основен .модел .на .поведение .усвояват .
безпрекословното .подчинение .и .подражание .на .чуждите .действия . .Т .е . .желанието .им .да .отговорят .
на .очакванията .на .околните .и .посредством .това .да .спечелят .тяхното .благоволение .води .до .пълно .
съобразяване .с .подаваните .инструкции .и .тяхното .безусловно .изпълнение . .

Сякаш . встрани . от . груповата . йерархия . остават . наблюдателите . – . социално . неангажираните .
участници, .които .се .чувстват .комфортно .във .всяка .изпълнявана .роля, .поради .което .не .държат .да .
са .лидери .на .всяка .цена, .но .и .не .изпитват .страх .да .изразят .себе .си . .Въпреки .че .имат .потенциал .за .то-
ва, .те .не .се .включват .в .борбата .за .лидерство . .Не .заемат .и .подчинена .позиция . .Сами .ръководят .свои-
те .действия .и .уверено .отстояват .позициите .си, .без .да .позволяват .доминация .от .страна .на .други .
участници . .Подобно .поведение .е .резултат .от .тяхното .безразличие .по .отношение .заеманото .мяс-
то .в .социалната .йерархия . .И .ако .по-често .са .в .подчинена .позиция, .то .това .е .следствие .от .личното .
им .решение, .а .не .от .невъзможността .да .заявят .и .защитят .себе .си . .

Поради .различни .причини .(здравословни .и .социални) .отделните .участници .имат .различна .сте-
пен .на .посещаемост .на .терапевтичния .процес . .Присъствието .неочаквано .се .превръща .в .основен .фак-
тор .в .изграждане .и .развитие .на .междуличностни .връзки .и .в .определяне .на .позициите, .които .всеки .
участник .заема .в .структурата .на .групата . .Тези .от .тях, .които .посещават .всички .или .почти .всички .
терапевтични .сесии .се .опознават .много .добре .и .изграждат .добра, .позитивна .и .стабилна .връзка .по-
между .си, .в .резултат .на .което .им .е .приятно .да .общуват .и .работят .заедно . .Това .естествено .оказва .
влияние .върху .характера .на .техните .взаимодействия .и .поведението .им .– .както .в .контекста .на .те-
рапевтичните .ситуации, .така .и .спрямо .останалите .участници, .които .често .игнорират . .Музикал-
ните .им .изяви .стават .по-активни .и .уверени .и .в .повечето .случаи .доминират .над .тези .на .често .от-
състващите .членове .на .групата . .

Противоположно .на .тях .участниците, .които .пропускат .голяма .част .от .сесиите, .изпитват .се-
риозни .затруднения .по .отношение .на .своето .приобщаване .към .групата . .При .почти .всяка .своя .поява .
те .трябва .отново .да .търсят .и .намират .позицията .си .сред .останалите, .съобразявайки .се .с .динами-
ката .в .развитието .на .техните .отношения . .Този .процес .е .особено .болезнен .и .неприятен .след .период .
на .по-продължително .отсъствие, .когато .груповата .ситуация .е .коренно .променена .и .очакваното .от .
отсъствалия .участник .отношение .към .него .не .съществува . .В .такива .случаи .отсъствалите .члено-
ве .на .групата .се .стремят .максимално .бързо .да .се .приобщят .отново .– .например .като .си .„спомнят“ .
участия .в .задачи, .при .чиято .реализация .са .отсъствали . .Друг .опит .за .компенсация .на .отсъствието .е .
активно .включване .в .изпълнение .на .непознат .за .тях .репертоар .– .обикновено .първата .реакция .в .по-
добни .случаи .е .зле .прикрито .разочарование .от .„изоставането“ .и .търсене .на .най-подходящата .и .ед-
новременно .с .това .най-забележима .форма .за .включване .в .съвместното .изпълнение . .В .редки .случаи .те-
зи .участници .открито .демонстрират .своето .недоволство .спрямо .груповата .динамика .и .развитие, .
сякаш .се .чувстват .изоставени .и .пренебрегнати .от .тези, .които .са .продължили .без .тях . .

Като .резултат .от .формираните .в .този .контекст .междуличностни .отношения .редовно .при-
състващите .участници .негласно .формират .своеобразно .„ядро“ .на .групата, .а .останалите .премина-
ват .в .ролята .на .негови .„сателити“ . .Ядрото .на .практика .направлява .терапевтичния .процес .– .учас-
тието .в .почти .всички .музикално-терапевтични .дейности .и .задачи .води .до .натрупване .на .по-голям .
опит .в .тяхната .реализация .и .съответно .до .поемане .на .ръководна .роля .при .осъществяването .им, .
което .поставя .присъстващите .в .сесиите .сателити .в .подчинени .позиции . .Споделените .общи .споме-
ни .и .активното .общуване .в .ядрото .не .само .задълбочават .междуличностните .връзки .и .повишават .
близостта .между .участниците, .но .и .оформят .ядрото .като .стабилна .структура .със .своя .организа-
ция .и .поведение . .Тези .членове .на .групата .общуват .много .активно, .но .основно .помежду .си .и .трудно .
допускат .вмешателство .от .страна .на .сателитите, .освен .ако .то .не .е .инициирано .от .самите .тях . .
Всъщност, .ядрото .общува .със .сателитите, .но .го .прави .от .позицията .на .превъзходство .спрямо .тях . .
Едновременно .с .това .отношенията .вътре .в .структурата .са .много .положителни .и .подкрепящи, .а .
участниците .разчитат .един .на .друг .при .преодоляването .на .проблемни .за .тях .ситуации: .споделят .
плановете .си .за .реализацията .на .различни .свои .идеи .(музикални .и .немузикални); .съобразяват .се .вза-
имно .с .мненията .и .желанията .си .при .различни .музикални .изпълнения; .включват .се .тактично .при .за-
белязан .проблем .с .цел .подпомагане .на .затруднения .участник .и .неговата .изява .и .други . .
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За .разлика .от .ядрото .нивото .на .сателитите .функционира .по-скоро .хаотично, .без .каквато .и .
да .е .организация .и .структура . .Част .от .включените .в .него .участници .приемат .своята .неприобще-
ност .към .основната .група .с .безразличие, .но .за .други .тя .е .особено .болезнена . .В .резултат .на .това .те .
полагат .специални .усилия .да .се .включат .в .нея .или .да .наложат .свое .собствено .ядро .(съставено .само .
от .тях) .и .чрез .това .да .демонстрират .превъзходството .си .спрямо .останалите . .В .повечето .случаи .
използват .музикален .подход .за .реализиране .на .поставената .цел .– .правят .предварителни .уговорки .за .
изпълнение .на .определени .песни, .с .които .да .впечатлят .останалите; .променят .текста .или .мелодия-
та .на .изпълняван .от .групата .репертоар; .повтарят .инструментални .модели .на .участници, .които .
са .част .от .основната .група, .за .да .повторят .и .техния .успех .и .т .н . .Когато .въпреки .старанието .си .не .
получат .одобрението .на .ядрото, .открито .демонстрират .своята .ревност .и .опитват .да .пренасо-
чат .общото .внимание .изцяло .към .себе .си .

Посещаемостта .на .сесиите .оказва .влияние .и .върху .терапевтичните .въздействия .на .провеждана-
та .музикална .терапия . .В .началото .на .терапевтичния .процес .общото .неумение .на .участниците .да .на-
мерят .подходящ .и .неагресивен .начин .за .изразяване .на .личните .желания .води .до .честа .грубост .спрямо .
останалите .членове .на .групата .– .прекъсвания .на .индивидуални .или .съвместни .изпълнения .с .цел .прена-
сочване .на .вниманието .към .прекъсващия .участник; .умишлено .заглушаване .на .музикални .задачи .и .нето-
лерантност .към .чужди .изяви; .несъобразяване .с .подаваните .указания .и .групови .правила .в .опит .за .из-
пълнение .на .личните .идеи .и .други . .Постепенно .участниците, .които .присъстват .редовно, .започват .да .
демонстрират .промяна .в .своето .поведение, .трансформирайки .положително .посочените .поведенчес-
ки .модели . .Те .молят .да .им .бъдат .отстъпени .музикалните .инструменти, .към .които .проявяват .инте-
рес .или .„осигуряват“ .други .на .тези, .от .които .са .ги .взели . .Опитват .да .приобщят .различни .участници, .
когато .забележат .пасивност .от .тяхна .страна .или .демонстрирани .отрицателни .чувства .като .след-
ствие .на .конфликтна .ситуация . .Проявяват .неочаквана .толерантност .и .съобразителност .към .солови-
те .изпълнения .или .съвместните .изпълнения .на .групата .– .променят .характера .на .своите .индивидуални .
изяви .или .напълно .се .отказват .от .тях, .за .да .не .пречат .на .груповите .такива . .Стават .по-толерантни .
и .търпеливи .в .отношението .си .към .околните .и .опитват .да .намерят .подходящ .начин, .по .който .да .из-
разят .своите .желания, .без .да .се .налагат .над .присъстващите . .Когато .забележат .затруднения .в .изпъл-
нението .на .друг .участник .се .включват .в .опит .да .подпомогнат .изявата . .

Останалите .участници .продължават .да .поддържат .своите .негативни .модели .на .поведение . .В .
повечето .случаи .те .не .успяват .да .преодолеят .своя .стремеж .за .изява .на .всяка .цена .и .продължават .да .
прекъсват .или .отнемат .изпълненията .на .останалите .участници, .замествайки .ги .със .собствените .
си .такива . .Част .от .тях .прибягват .до .вербална .агресия .всеки .път, .когато .се .почувстват .наранени .
или .подценени . .Не .са .редки .и .случаите, .когато .правят .груби .и .нетактични .забележки .по .отношение .
изпълненията .на .останалите .участници, .опитвайки .посредством .това .да .изтъкнат .своето .превъз-
ходство .спрямо .тях .в .музикалните .дейности . .Естествено, .в .определени .случаи .и .участниците, .кои-
то .не .присъстват .редовно .демонстрират .социално .приемливо .поведение .и .загриженост .за .остана-
лите . .Но .тези .положителни .прояви .от .тяхна .страна .са .по-скоро .изключение .в .общото .им .поведе-
ние, .а .не .трайно .усвоен .модел .

В .началото .на .проведения .музикотерапевтичен .процес .с .деца .със .СОП .участниците .проявяват .
десоциализация .и .асоциалност .на .поведението .в .различни .степени .и .форми . .Тяхната .първоначална .
резервираност .и .недоверие .към .членовете .на .групата .са .отстранени .успешно .посредством .музикал-
ните .дейности .и .взаимодействия . .Формираното .като .резултат .социално .съзнание .и .усещане .за .гру-
пова .принадлежност .спомагат .преобладаващият .индивидуализъм .като .модел .на .поведение .да .бъде .за-
менен .с .положително .отношение .към .групата .като .социална .структура, .изградена .върху .взаимно .
уважение .и .толерантност . .На .тази .основа .естествено .възниква .желание .за .активно .участие .в .ней-
ното .съществуване .и .развитие .от .страна .на .всички .участници . .Формираните .в .този .процес .между-
личностни .отношения .определят .характера .на .взаимодействия .между .членовете .на .групата, .в .ре-
зултат .на .което .се .изгражда .и .нейната .структура .и .специфична .вътрешна .йерархия, .подчиняваща .
общото .поведение .на .изградените .вътрешногрупови .правила .
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for a GrEaTEr TraNSparENcy upoN SpENDING ThE fuNDS from ThE DElEGaTED buDGETS
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abstract. When .writing .about .the .delegated .budgets .in .the .Bulgarian .schools, .almost .always .the .benefit .of .the .
incorporation .of .this .financial .autonomy .is .born .in .mind . .Anyway, .before .their .mass .incorporation .in .schools, .
some .analyzers .gave .a .warning . that .besides . the .advantages, . there . is .also .a . real . risk .of . the .appearance .of . some .
negative .trends . .Fears .were .expressed .that .the .national .school, .instead .of .being .a .modern .organization .providing .
an .educational . service .under .conditions .of .competition, .may .change . into . ideal . environment . for .cultivation .of .
other, .not .so .much .acceptable .relationships .responding .to .the .contemporary .democratic .processes .in .the .society . .
The .delegated .budget .grants .wide .powers .to .the .school .managers .in .respect .of .the .budget .implementation . .Some .
educational .institutions .exceed .a .budget .of .more .than .one .million .levs . .However, .transparency .and .accountability .
upon .spending .these .funds .form .the .basis .of .the .outstanding .problems .with .the .delegated .budgets . .How .and .to .
what .extent .may .this .disadvantage .be .got .over? .

Keywords: educational .management, .transparency, .financial .autonomy, .delegated .budgets

Когато . се . пише . за . делегираните . бюджети . в . българското . училище, . почти . винаги . се . има . пред-
вид .ползата .от .въвеждането .на .тази .финансова .автономия . .Вярно .е, .че .тя .подобри .значително .въз-
можностите .на .ръководството .за .по-гъвкаво .управление .на .училището, .условията .на .труд .и .за .по-
добрите .изяви .на .учители .и .ученици . .Делегираният .бюджет .допринесе .за .финансово .стимулиране .
труда .на .учителя, .пряко .свързан .с .дейността .му .в .училище, .а .така .също .и .за .поощряване .чрез .мате-
риални .награди .труда .на .ученика .пряко .свързан .с .дейността .му .в .и .извън .училище . .Промениха .се .ре-
дица .нормативни .документи, .касаещи .свободата .на .действие .на .училищните .директори .относно .
поверените .им .училищни .бюджети .

Обаче .още .при .масовото .въвеждане .на .делегираните .бюджети .в .средното .образование .се .посоч-
ваха .редица .предполагаеми .недостатъци . .Някои .анализатори .предупредиха, .че .съществува .и .реален .
риск .някои .директори .да .се .главозамаят .от .дадената .им .власт .и .да .управляват .училището .с .дик-
таторски .маниер . .Родното .училище .вместо .модерна .организация, .която .дава .образователна .услу-
га .в .условията .на .конкуренция, .може .да .се .превърне .в .идеална .среда .за .отглеждане .на .други .не .дотам .
приемливи .взаимоотношения .отговарящи .на .съвременните .демократически .процеси .в .обществото . .

Някои .от .тези .предварителни .„очаквания“ .не .се .оправдаха, .но .в .процеса .на .работа .по .изпълнение-
то .на .делегираните .бюджети .се .появиха .още .негативни .моменти . .Те .не .са .масови, .но .няма .никаква .га-
ранция, .че .ще .останат .на .това .равнище . .Въпреки .нормативните .документи, .реално .могат .да .се .слу-
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чат .различни .неща . .Ще .се .опитам .да .идентифицирам .и .да .изброя .някои .от .тях, .без .да .претендирам .
за .изчерпателност . .Очертават .се .предимно .два .основни .проблема .

Първи .основен .проблем: .
 .y Липса .на .прозрачност .при .управлението .на .финансовите .средства

Делегираният .бюджет .дава .широки .пълномощия .на .училищните .ръководители .при .изпълнение-
то .му . .А .някои .учебни .заведения .надхвърлят .бюджет .над .един .милион .лева . .Това .позволява .на .учили-
щата .с .по-голям .брой .ученици .да .извършват .и .по-големи .планови .ремонти . .Според .правилата .на .де-
легираните .бюджети, .ръководителят .на .учебното .заведение .е .в .пълното .си .право .да .действа .като .
мениджър . .Ако .се .проследи .обаче .практиката .на .наемането .на .изпълнител, .се .установява, .че .едни .и .
същи .фирми .„печелят“ .обществената .поръчка . .Често .в .процеса .на .работа .се .извършват .анекси .към .
вече .сключени .договори, .оскъпяващи .допълнително .работата .на .фирмите . .При .избирането .на .фир-
ма, .която .доставя .горива .за .зимата, .схемата .е .почти .същата . .Често .се .бракува .почти .нова .техника .
(компютри, .телевизори .и .т .н .), .като .фирмата, .която .констатира .наличието .на .„непоправима“ .по-
вреда .е .почти .една .и .съща . .Често .пъти .се .извършват .„неотложни“ .и .скъпи .ремонти .на .техника .(на-
пр . .компютри), .които .са .всъщност .само .на .хартия . .Много .често .се .„закупуват“ .материали .от .та-
ка .наречените .недълготрайни .активи . .Училището .като .институция .често .получава .подаръци .от .
фирми .и .граждани . .Част .от .тях .не .се .завеждат .от .счетоводителя .и .те .не .подлежат .на .отчетност . .
Всичко .това .рефлектира .върху .имиджа .на .конкретната .организация .и .на .българското .училище .като .
цяло . .Едва .ли .ще .мога .да .изброя .всичко, .което .би .могло .да .се .случи .в .едно .училище .при .управлението .
на .финансовите .му .средства . .Но .при .един .„добър“ .тандем .между .главен .счетоводител .и .директор, .
нещата .могат .да .тръгнат .в .отрицателна .насока . .

Втори .основен .проблем: .
 .y Неограничена .власт .на .училищния .директор

На .практика, .ръководителят .на .училището .с .делегиран .бюджет .има .неограничена .власт . .Освен .
управлението .на .финансите, .могат .да .„пострадат“ .и .взаимоотношенията .с .педагогическия .колек-
тив . .Директорът .може .да .назначи, .когото .си .поиска, .а .при .по-упорити .опити .и .да .се .освободи .от .
когото .си .поиска . .Може .да .даде .повече .пари .като .заплата .или .премия ./под .различна .форма/ .на .когото .
сметне .за .необходимо, .без .да .дава .отчет .на .някого . .Добрата .воля .на .директора .е .гаранция .за .учите-
ля .или .служителя .да .си .вземе .необходимия .отпуск, .ако .си .е .уредил .някъде .почивка . .Директорът .може .
да .упражни .и .неправомерен .селективен .подбор .при .квалификацията .на .педагогическите .специалисти . .
Или .неправомерен .отказ .при .наличието .на .желание .за .квалификация . .И .за .тези .свои .решения .не .отго-
варя .пред .никого . .Освен .ако .няма .жалба .от .потърпевшия .до .съответната .институция . .Това, .разби-
ра .се, .много .рядко .се .случва .по .обясними .причини .

Често .не .се .заплаща .допълнителен .труд .на .учителите, .участващи .в .комисии .– .олимпиади, .изпи-
ти .и .др . .Има .доста .случаи .на .„преливащи“ .паралелки .– .често .децата .са .повече .отколкото .максиму-
ма .по .наредбите .на .министерството . .Това .се .наблюдава .особено .в .начален .етап . .Целта .е .повече .фи-
нансови .средства .за .училището . .Качеството .на .обучение .в .тези .паралелки .е .поставено .под .въпрос .
поради .прекомерния .брой .ученици . .И .когато .желанието .за .по-голям .брой .ученици .е .по-голямо .от .въз-
можностите .на .материално-техническата .база .в .училище .нещата .придобиват .негативен .оттенък .

Според .действащото .законодателство, .дори .и .слаб .директор .трудно .може .да .бъде .уволнен . .А .
това .до .голяма .степен .занижава .възможностите .за .контрол, .тъй .като .той .се .чувства .недосегаем . .
Има .директори, .които .поставят .под .въпрос .съществуването .на .директорския .пост, .тъй .като .поч-
ти .всичко .се .върши .от .техните .заместници . .В .тези .случаи .заплатите .на .директорите .са .в .тежест .
на .делегирания .бюджет . .Теоретично .има .изградена .система .за .оценка .на .директорския .труд, .но .на .
практика .тя .не .стимулира .директорите .за .подобряване .качеството .на .работата .им .

Последици .от .проблемите: .
 .y Ясно . е, . че . законодателят . е . искал, . чрез . делегирания . бюджет, . отговорността . за . развитие . на .

училището .изцяло .да .„легне“ .върху .плещите .на .ръководителя .му . .Ако .няма .приток .на .ученици, .
значи .училището .не .върши .добре .своята .функция .и .в .някои .случаи .може .да .бъде .закрито . .Пре-
зумпцията .е .такава, .но .реално .това .не .се .случва . .Някои .училища .функционират .успешно .въ-
преки .директора .си . .Това .си .има .своето .обяснение .във .високата .квалификация .и .отговорност-
та .на .учителски .състав . .

 .y Делегираният .бюджет .„благоприятства“ .назначаването .на .учители .с .по-ниска .квалификация, .
защото .парите, .които .се .дават .за .заплатите .им .са .по-малко . .Дисциплината .на .учениците .чес-
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то .е .проблемна .– .подминават .се .прояви, .които .предполагат .преместване .на .ученика .в .друго .
училище ./напр . .неизвинени .отсъствия/ . .Критериите .във .връзка .с .учебния .материал .често .се .
занижават, .особено .на .поправителните .изпити . .Учениците .не .са .премествани .в .друго .учеб-
но .заведение, .за .да .запази .училището .парите .си . .Често .компромисите, .породени .от .финансо-
ва .необходимост, .влияят .отрицателно .върху .качеството .на .учебно-възпитателния .процес .в .
училище . .Така, .понякога, .делегираните .бюджети .в .училищата .се .явяват .като .предпоставка .за .
снижаване .качеството .на .учебния .процес . .Резултатите .от .учебната .работа .показват, .че .ка-
чеството .на .образователните .услуги .е .обезпокоително . .Зрелостниците .през .последните .го-
дини .снижават .успеха .си .от .матурите . .Явно .е, .че .трябва .да .се .предприемат .мерки .за .подобря-
ването .на .качеството .на .учебния .процес . .Необходимо .е .да .се .подобри .системата .за .наблюдение .
и .оценка .на .качеството .на .работата .в .средното .училище .

Няма .разработен .механизъм, .който .да .дава .яснота .за .контрола, .отчетността .и .прозрачността .
при .изразходването .на .финансовите .средства .в .училище . .От .всичко .изброено .дотук .се .вижда, .че .е .
необходима .промяна .на .правилата .и .въвеждане .на .нови, .за .да .се .гарантира .доброто .функциониране .
на .училището .и .повишаването .качеството .на .учебния .процес . .Министерството .на .образование-
то .прави .опити .да .промени .нещата .(промяна .в .наредбата .за .работното .облекло .и .други .ограниче-
ния), .но .те .не .са .достатъчни . .Тази .плахост .е .продиктувана .от .необходимостта .изброените .по-го-
ре .недостатъци .да .се .обявят .на .висок .глас, .да .се .започне .дискусия .по .посочените .проблеми .без .опасе-
нията, .че .някои .ръководители .на .училища .ще .се .почувстват .засегнати .от .обсъжданията .по .въпро-
са . .Ако .нещата .не .се .назоват .с .истинските .им .имена .навреме, .има .опасност .те .да .ескалират .и .обще-
ството .изведнъж .ще .бъде .въвлечено .в .преосмисляне .на .моралните .ценности .на .българското .образо-
вание, .което .има .стабилни .позиции .в .бита .ни .още .от .Възраждането . .

Предложения 
I . .По .първи .основен .проблем
1 . .За .осъществяване .на .по-ефективен .контрол .в .изразходването .на .финансовите .средства, .мо-

же .да .се .създаде .допълнително .звено .за .финансов .контрол .към .предвидения .от .новия .закон .за .народ-
ната .просвета .национален .инспекторат . .В .него .трябва .да .работят .финансисти, .които .са .наясно .
със .спецификата .на .делегираните .училищните .бюджети . .Това .звено .може .да .инициира .мобилни .гру-
пи, .които .да .осъществяват .финансови .проверки .по .училищата .по .всяко .време . .За .разлика .от .плани-
раните .проверки .от .обичайните .финансови .контролни .органи, .при .които .често .„изтича“ .предва-
рителна .информация .за .адресата .и .същността .на .проверките, .финансовата .„мобилка“ .ще .играе .се-
риозна .превантивна .роля .

2 . .Необходимо .е .да .бъде .организирана .такава .специализирана .проверка .и .от .РИО . .За .целта .трябва .
да .се .обособи .длъжността .„финансов .експерт“ .с .право .на .внезапни .проверки, .както .експертите .по .
учебните .предмети . .Такава .длъжност .може .да .бъде .обособена .и .в .по-големите .общини .

3 . .Да .се .потърси .възможност .в .националните .стандарти .и .в .използваните .формули .за .разпреде-
ление .на .средствата .между .училищата .да .се .вградят .критерии .за .качество .– .успех, .продължаване .на .
образованието .в .гимназии/ВУЗ .и .други . .

4 . .Общините .са .пряко .заинтересовани .за .успешното .изпълнение .на .училищните .делегирани .бюдже-
ти, .защото .всяко .лошо .решение .на .училищните .ръководители .рефлектира .върху .тях . .Контролът .е .
един .от .начините .за .по-ефективно .управление .на .предоставените .финансови .ресурси . .Общината .би .
могла .да .стимулира .училищата .при .успешно .приключване .на .финансовата .година .по .критерии, .поста-
вени .от .нея . .Обратно, .при .приключване .с .финансов .недостиг .съответно .да .се .въведат .подходящи .фи-
нансови .санкции .за .директора .или .да .се .отнема .правото .на .учебното .заведение .да .работи .с .делегиран .
бюджет .за .половин .или .една .година . .Трябва .да .се .разработят .механизми .за .стимулиране .на .училищата .
не .само .да .привличат .деца, .но .и .да .постигат .по-добри .резултати .в .пряката .си .дейност . .

5 . .В .сайта .на .всяко .училище .да .бъде .обособен .финансов .раздел . .В .него .да .се .публикуват .основните .
задачи, .които .трябва .да .реши .бюджета .на .училището .през .съответната .учебна .година . .Всяко .учи-
лище .да .представи .също .подробен .финансов .план, .съответстващ .на .основните .задачи . .Публикува-
нето .на .тези .документи .ще .направи .съпричастни .родители, .ученици, .учители .и .служители .към .раз-
витието .на .в .съответното .училище . .

5 .1 . .В .сайта .на .училището .да .се .обособи .раздел .текущи .и .планови .разходи . .Там .да .намерят .място .
всички .покупки .и .разходи, .направени .от .ръководството .на .училището .по .фактури . .Това .да .се .прави .
от .определено .лице .със .заповед .на .директора . .Всяка .покупка .да .бъде .отбелязвана .в .сайта .най-много .
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три .дни .след .извършването .й . .Описва .се .номера .на .фактурата, .датата .и .продукта .или .разхода, .кои-
то .са .заплатени . .Администрирането .на .този .вид .информация .да .подлежи .на .контрол .от .специали-
зираните .органи .в .РИО .и .препоръките .им .да .имат .задължителен .характер . .Да .се .обмислят .по-стро-
ги .санкции .при .неизпълнението .в .срок .за .публикуване .на .тези .данни . .

6 . .Да .се .изработят .вътрешни .правила .за .разходването .на .финансовите .средства, .които .също .да .
намерят .място .във .финансовия .раздел .в .сайта .на .училището .

II . .По .втори .основен .проблем
Квалификацията .на .директорите .в .някои .случаи .е .по-ниска .от .тази .на .някои .учители . .Това .по-

ражда .съмнения .относно .волята .и .желанието .на .учителите .да .приемат .като .чиста .монета .нареж-
данията .на .директора .в .различни .ситуации . .И .съмнения .относно .компетентността .на .ръководи-
теля .на .учебното .заведение .

Необходимо .е:
1 . .Да .се .внушава .моралната .презумпция, .че .директорът .е .пръв .между .равни; .
2 . .Да .бъде .създаден .професионален .директорски .съвет .(ПДС), .в .който .да .участват .членовете .на .

ръководството, .главните .учители .и .председателите .на .синдикалните .организации .(ако .има .таки-
ва .в .училището) .

ПДС .:
 .y председател .на .ПДС .е .ръководителят .на .училището;
 .y се .свиква .по .необходимост, .но .не .по-малко .от .два .пъти .на .месец;
 .y изработва .правилник .за .по-добра .ефективност .в .своята .работа;
 .y взема .участие .в .назначаването .на .учителите;
 .y участва .във .вземането .на .решения .за .разходване .на .средства .от .бюджета .при .определен .размер; .
 .y оформя .отчетните .финансови .документи .за .разходите .чрез .подписите .на .членовете .си;
 .y участва .в .предложения .към .педагогическия .съвет, .касаещи .неговите .компетенции .по .важни .въ-

проси .на .училището; .
 .y участва .в .планирането .на .квалификационната .дейност .на .педагогическия .състав .извън .училище;
 .y участва .в .разпределението .на .средствата .по .ДТВ;
 .y приема .и .оформя .в .документ .тримесечните .финансови .отчети .на .директора .на .училището;
 .y да .взема .участие .при .възлагането .на .обществени .поръчки .и .по .възможност .да .се .търси .съдей-

ствието .на .правоспособен .юрист; .
 .y да .участва .при .възлагане .на .поръчки .при .строителство .или .ремонт .и .да .ползва .услугите .на .

компетентни .лица;
 .y води .задължителна .документация .във .връзка .с .функционирането .си, .която .подлежи .на .провер-

ка .от .РИО; .
Формите .на .контрол .могат .да .бъдат .организирани .още .по .много .и .различни .начини . .Ако .провер-

ките .обаче .се .съчетаят .и .с .по-прецизни .нормативни .документи .по .разходването .на .финансовите .
средства, .изгледите .за .успех .ще .бъдат .много .по-реални .

В .момента .светът .и .Европа .изживяват .една .от .най-големите .и .продължителни .финансови .кри-
зи . .Големите .задачи, .които .си .поставя .нашата .образователна .система .в .настоящия .момент, .като .
че .ли .не .могат .да .бъдат .пълноценно .реализирани . .Изкушавам .се .да .представя .още .веднъж .една .стара .
своя .идея .

Обществото .ни .реши .един .от .големите .си .проблеми .– .финансиране .на .здравеопазването .в .стра-
ната .чрез .здравно-осигурителна .каса . .Доброто .образование .не .е .по-малко .ценно .от .здравето .на .хо-
рата . .Този .кардинален .проблем .свързан .с .финансирането .на .средното .образование .у .нас .може .да .се .ре-
ши .аналогично .чрез .създаване .на .ОБРАЗОВАТЕЛНООСИГУРИТЕЛНА .КАСА, .която .с .годините .да .аку-
мулира .достатъчни .средства .за .нормалното .функциониране .на .училищата . .Чрез .личните .постъпле-
ния .на .всеки .от .нас, .справедливо .ще .бъде .финансирана .една .дейност, .която .е .в .основата .на .всяко .ед-
но .развито .и .цивилизовано .общество .– .доброто .образование .



58

ОбразОвание и технОлОгии

coNTINuITy bETWEEN KINDErGarTEN aND ElEmENTary School – coGNITIVE 
DEVElopmENT aND INcluSIVE EDucaTIoN

Valentina Stoyanova milkova
Sofia university „St. Kliment ohridski“

abstract. The .problem .that .is .submit .to .consider .comprise .some .general .principles .of .inclusive .education .and .
cognitive .and .mental .readiness .for .school .entry .as .a .priority .of .preschool .education . .Transition .from .kindergarten .
to .school .involves .a .period .of .adaptation .and .some .quantity .of .stress, .sometimes .more .for .children .with .special .
educational .needs, .with .specific .learning .disabilities, .children .at .risk, .gifted .children .who .we .must .name .– .just .
children . .The .present .examples .show .the .risk .of .dropping .out .of .school .or .rejection .by .peers .and .adults .when .
cognitive .development .and .mental .readiness .do .not .match .the .age .of .entry .the .first .grade . .The .observation .and .
pedagogical .activity .performed .reveal .where .to .put .the .emphasis .on .work .in .order .to .avoid .the .negative .attitude .
to .the .educational .process, .when .it .is .clear .that .in .practice .there .are .children .who .are .for .some .reason .neglected . .
Operating .as .unified .socio-pedagogical .system .kindergarten .and .elementary .school .are .under .an .obligation .to .find .
a .mechanism .to .prevent .the .poor .success .rate .and .neglecting .the .education .to .construct .inclusive .environment .
providing .equal .opportunity .for .realization .the .potential .of .all .children .

Keywords: inclusive .education .and .environment, .cognitive .and .mental .readiness

Както .посочва .В . .Борисова .[3] .физическото .и .психично .развитие .на .детето .са .две .страни .на .еди-
нен .процес .на .нормална .нервна .регулация .на .мозъчните .функции .като .необходима .предпоставка .за .
динамиката .на .развитието . .Нормалното .физическо .развитие .е .важно .условие .за .психично .съзрява-
не . .Тази .връзка .не .е .механична, .тя .съществува .както .в .проявите .на .нормалното .развитие, .така .и .
при .отклоненията, .и .при .патологичните .състояния . .През .ранното .детство .може .да .се .установи, .
че .всяко .нарушение .в .хода .на .физическото .развитие .се .отразява .върху .психичното .и .обратното . .Все .
по-често .в .педагогическата .си .практика .се .срещаме .със .случаи .на .неизяснени .причини .за .трудности .в .
ученето .на .децата, .т .нар . .скрита .интеграция . .Съвременният .учител .не .само .трябва .да .може .да .оп-
редели .наличието .на .тези .затруднения, .но .да .има .и .достатъчната .подготовка .да .работи .за .преодо-
ляването .им . .Много .често .откриването .на .задръжките .се .осъществява .твърде .късно, .когато .дете-
то .е .вече .в .началните .класове, .и .те .са .предмет .на .специализирана .работа . .Тези .трудности .могат .да .
бъдат .разпознати .в .периода .5-7 .години, .но .обективната .им .диагностика .е .възможна .във .възрастта .
между .8-10 .години . .Известен .факт .е, .че .колкото .по-рано .се .открие .дадено .затруднение, .толкова .по-
рано .може .да .се .въздейства .с .корекционна .и .компенсаторна .работа, .за .неговото .преодоляване . .За .съ-
жаление, .както .отбелязва .и .М . .Баева .[2] .все .по-често .сме .свидетели .на .педагогическа .занемареност .и .
неглижиране .на .специфичните .образователни .потребности .именно .на .деца, .които .не .се .числят .към .
групите .на .отклоненията, .но .все .пак .са .в .този .контингент .– .дислексия, .дисграфия, .дискалкулия, .хи-
перактивност, .занижена .активност . .Целта .на .настоящия .доклад .не .е .да .се .определят .основни .поня-
тия .и .доколко .те .са .подходящи . .Категоризирането .не .помага .на .децата, .които .в .момента .са .в .учи-
лище .и .в .детската .градина . .Реалността .в .България .въвежда .все .повече .и .по-подготвени .специалисти .
в .масовите .детски .градини .и .училища, .но .ако .в .работата .си .педагозите .се .осланят .само .на .помо-
щта .на .специалистите, .без .сами .да .инициират .промяна .в .ежедневното .педагогическо .взаимодейст-
вие .процесът .на .включване .ще .бъде .муден .и .безрезултатен . .Целта .на .настоящия .доклад .е .да .пред-
стави .три .случая .от .практиката .на .деца .с .различни .затруднения . .При .тях .моментът .на .ранна .диаг-
ностика .или .установяването .на .проблема, .е .пропуснат, .но .работата .с .тях .продължава . .Използва .се .
нестандартен .модел .на .педагогическо .взаимодействие-допълнителна .работа .в .частна .занималня, .ос-
нован .на .принципите .на .включващото .образование . .Независимо .от .определенията .и .категориите, .в .
които .те .са .поставяни, .тези .деца .са .в .масовата .детска .градина .и .училище .и .техните .проблеми .мо-
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гат .да .бъдат .преодолени, .а .може .би .някои .от .тях .нямаше .и .да .се .проявят .при .адекватна .намеса .на .
педагозите .и .специалистите .в .по-ранен .етап .от .тяхното .развитие . .Тук .имам .предвид .използването .
на .наличните .ресурси, .средства .и .методи .на .масовата .детска .градина .и .начално .училище .и .тяхното .
взаимодействие .като .единна .социално-педагогическа .система .за .преодоляване .на .проблемите . .Пове-
чето .методи .и .средства .могат .да .бъдат .използвани .успешно .и .при .децата .със .задръжки .в .психично-
то .развитие, .но .е .необходима .упорита .работа .на .педагозите .и .установяване .на .непосредствен .кон-
такт .и .сътрудничество .между .учителите .от .двете .институции . .В .повечето .специализирана .ли-
тература .се .обръща .много .внимание .на .това .как .да .наричаме .или .да .не .наричаме .определена .форма .на .
затруднения, .която .имат .тези .деца, .според .мен .проблемът .на .нашата .образователна .система .е, .че .
практиката .и .теорията .трайно .са .се .отдалечили . .Разработването .на .модел .за .приобщаващо .обра-
зование .трябва .да .се .обоснове, .както .от .теорията, .така .и .от .практиката . .Ще .направя .скромен .оп-
ит .да .анализирам .резултати .от .проведените .наблюдения .и .разговори, .и .с .децата, .и .с .родителите .им, .
при .работата .с .тях .в .условията .предоставени .от .алтернативен .доставчик .на .педагогически .услу-
ги .– .частна .занималня, .за .да .направя .някои .изводи .не .за .теорията, .защото .това .би .било .не .само .нес-
кромно, .но .и .твърде .амбициозно, .а .за .практиката .

Л . .С . .Виготски .категорично .заявява .[4]: .„Училището .никога .не .започва .на .празно .място, .винаги .има .
определен .стадий .от .детското .развитие, .изминат .от .детето .преди .постъпването .в .училище“ . .Осно-
вополагаща .е .ролята .на .педагогическото .взаимодействие .в .предучилищна .възраст . .М . .Баева .[2] .посоч-
ва, .че .във .всяка .детска .градина .могат .да .се .разпознаят .категорично .и .не .толкова, .немалко .деца .със .соци-
ални, .емоционални .и .здравословни .проблеми, .които .се .отчитат, .а .може .би .не, .от .учителите, .но .оста-
ват .затворени .в .детското .заведение .поради .редица .причини . .Често .това .са .случаи .на .невъзможност .
на .учителя .да .определи .сам .проблема, .а .няма .с .кого .да .сподели, .защото .родителите .„не .чуват“ . .Други .
се .свеждат .до .просто .нежелание .за .„допълнително .натоварване“, .според .учителите .съществуват .де-
ца, .които .са .„необучаеми“ . .Термините .обучаеми .и .необучаеми .не .намират .място .в .съвременните .схва-
щания .за .включващо/приобщаващо .образование . .Не .малко .са .случаите, .в .които .учителите .заради .не-
компетентност, .нежелание .или .просто .незнание .как .да .се .справят .с .възникналата .ситуация, .след .като .
са .потърсили .или .не .сътрудничество .с .родителите .неглижират .или .пренебрегват .тези .деца .и .тяхна-
та .неуспеваемост .се .превръща .в .проблем .на .колегите .им .от .по-горна .степен .и .често .непреодолян, .то-
зи .проблем, .води .дори .до .отпадане .от .училище .или .пренебрегване .на .училищните .занимания, .апатия .
към .случващото .се .в .класната .стая .или .занималнята . .Липсата .на .връзка .между .различните .социални .
системи .– .детска .градина, .начално .училище, .социални .служби, .здравеопазване, .семейство .и .др . .поста-
вя .родители .и .учители .в .неблагоприятна .ситуация .да .прехвърлят .вина .едни .на .други, .понякога .тър-
сейки .по-краткия .път .за .преодоляване .на .неудобството, .който .в .никакъв .случай .не .е .най-успешният .
за .развитието .на .детето .[2] . .М . .Баева .определя .сложността .при .посочване .на .характера .и .причините .
за .трудностите .в .образователния .успех .или .неуспех .в .това, .че .те .не .са .еднозначни, .а .нарушенията .са .
многофакторни, .варирайки .от .физиологични .и .физически .до .социални .аномалии . .Появяват .се .едновре-
менно .и .създават .у .всяко .дете .своеобразни .неповторими .съчетания .без .доминанта .на .определен .видим .
физически, .физиологичен .или .психичен .дефицит . .Голяма .част .от .децата .в .предучилищна .и .начална .учи-
лищна .възраст .се .нуждаят .от .медицинска, .психологическа .или .корекционно-педагогическа .помощ . .Дет-
ският .учител, .като .и .началният .се .сблъскват .с .многообразието .от .трудности, .които .се .проявяват .
в .процеса .на .социализацията .и .образованието .на .децата .и .за .които .има .различни .причини . .Интегрира-
ни .или .не, .оценени .от .ЕКПО .(екип .за .комплексно .педагогическо .оценяване), .в .риск .или .с .изявени .дарби, .с .
тези .деца .трябва .да .се .работи . .Никой .няма .право .да .им .отказва .образование .или .да .ги .ограничава .в .пъл-
ната .реализация .на .потенциала .им . .В .търсенето .на .собствена .изява, .дали .не .пропускаме, .основното, .че .
ние .работим .с .деца, .а .не .с .книги .и .машини? .

Съществуват .обаче .варианти .за .допълнителна .работа .с .тези .деца, .които .се .използват .практично .и .
вече .отчита .резултати . .Трудността .идва .от .това, .че .те .не .са .водещи .в .образованието .и .често, .поради .
факта, .че .има .и .такива, .които .се .възползват .чисто .финансово .от .затрудненията .на .хората .тяхното .
съществуване .почти .не .се .коментира . .При .регистрацията .на .занималнята, .за .която .ще .стане .дума .по-
нататък .е .записано, .че .тя .извършва .дейност .като .алтернативен .доставчик .на .педагогически .услуги, .без .
това .да .я .обвързва .с .МОНМ . .Педагогическата .дейност .в .частната .занималня .се .основава .на .принципите .
на .включващото .образование, .не .само .заради .факта, .че .с .децата .със .специални .образователни .потребно-
сти .работят .специалисти .в .други .звена .на .образователната .система, .а .поради .и .това, .че .проблемите .на .
много .от .децата .не .са .диагностицирани .от .съответните .специалисти .и .реално .те .не .са .„интегрирани“ .
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в .масовото .училище .и .детска .градина . .Но .техните .проблеми .са .реални . .Зародилата .се .в .последните .десе-
тилетия .на .миналия .век .идея .за .равен .достъп .до .образование, .гарантирана .от .редица .международни .до-
кументи .(Конвенция .за .правата .на .детето, .ратифицирана .и .от .България, .Декларацията .от .Саламанка .и .
др .), .ни .кара .да .приемем .именно, .че .за .да .бъде .достъпно .за .всички .и .да .осигурява .равен .шанс, .образование-
то .трябва .да .бъде .включващо . .Интегрирането .е .по-тясното .понятие, .създадено, .за .да .подпомогне .деца-
та .със .специални .образователни .потребности, .включването .е .комплексен .социален .процес, .отнасящ .се .
до .всички .членове .на .обществото . .М . .Баева .[1] .дава .следното .определение .на .включващо .образование .– .то .
означава, .че .всички .деца .и .ученици .в .една .детска .градина .или .училище, .независимо .от .техните .силни .и .сла-
би .страни, .в .която .и .да .било .област, .стават .част .от .училищната .общност . .Те .са .приобщени .в .усещане-
то .си .за .принадлежност .към .другите .ученици, .учители .и .непедагогически .персонал .

Представеното .наблюдение .бе .проведено .в .частна .занималня, .в .доста .продължителен .период .от .
време, .за .да .даде .възможност .да .се .проследи .психичното .и .когнитивното .развитите .на .децата .и .в .
периодите .на .преход .от .една .образователна .институция .в .друга . .То .бе .осъществено .с .помощта .и .на .
родители, .и .на .учители . .Трябва .да .се .отбележи, .че .с .децата .работят .изключителни .специалисти, .без .
да .имат .предварителна .подготовка .за .работа .с .деца .със .специални .образователни .потребности . .Из-
ползват .се .програмите .на .общообразователната .детска .градина .и .начално .училище, .като .те .се .полз-
ват .като .ориентири . .Децата .са .в .смесени .групи, .което .не .пречи .на .образователния .процес . .С .всяко .
дете .се .работи .индивидуално, .като .темпа .на .работа .и .преминаване .от .една .задача .към .друга .се .оп-
ределя .от .самото .дете, .в .зависимост .от .неговите .възможности . .Задължително .място .намират .до-
пълнителните .„упражнения“, .както .ги .наричат .децата, .по .отделните .образователни .направления .и .
учебни .предмети . .В .тях .независимо .от .времето, .в .което .даден .материал .е .преподаден .в .училище .или .
конкретно .умение .е .усвоявано .в .детската .градина, .те .се .преговарят, .обясняват, .повтарят .до .тога-
ва, .докато .детето .усети .в .себе .си .силата .да .се .справи .само .с .поставената .задача . .Периодите .на .рабо-
та .и .почивка .не .са .ограничени .във .времето . .Те .отново .се .определят .от .детето, .според .индивидуал-
ните .му .потребности, .което .чувствайки .се .по-скоро .в .домашна .атмосфера, .то .може .да .почива .и .да .
се .упражнява, .когато .прецени, .разбира .се .насочвано .от .учителя .в .активната .си .дейност . .Учителят .
предлага .на .детето .да .работи .в .няколко .направления, .обикновено .това .са .тези, .в .които .то .среща .и .
най-големи .трудности, .в .кое .най-напред .и .колко .продължително .да .остане .да .се .занимава .детето .са-
мо .преценява . .Задължителността .на .упражненията .се .обуславя .от .факта, .че .е .необходима .допълни-
телна .корекционна .работа . .За .да .не .оставям .погрешни .впечатления, .занималнята .посещават .и .мно-
го .деца .с .отличен .успех .и .много .извънучилищни .изяви, .има .деца .с .медали .от .регионални .и .междуучи-
лищни .състезания .по .математика, .изобразително .изкуство, .плуване .и .др . .Колегите, .които .непрес-
танно .работят .с .тези .деца .са .ежедневно .в .контакт .и .с .родителите, .и .с .учителите .от .училището .
и .детската .градина . .Нито .учители, .нито .родители, .и .в .двата .случая .с .малки .изключения, .бягат .от .
това .взаимодействие, .защото .го .оценяват .като .плодотворно .и .задължително .за .успеха .на .децата .

Традиционно .специалната .педагогика .включва .следните .области: .педагогика .на .зрително .затруд-
нените, .слухово-речева .рехабилитация, .педагогика .на .деца .с .интелектуална .недостатъчност, .педа-
гогика .на .деца .с .невросоматични .заболявания, .логопедия . .Педагогиката .на .децата .с .интелектуална .
недостатъчност .включва .още .една .група .деца, .която .не .бива .да .се .определя .като .деца .с .интелекту-
ална .недостатъчност . .Вл . .Радулов .пояснява, .че .това .са .деца .с .временни .задръжки .в .психичното .разви-
тие, .за .които .в .някои .страни .се .използва .терминът .„Деца .с .трудности .в .обучението“ .[7] . .При .тях .
възможността .за .пълноценно .функциониране .при .преодоляване .на .проблема .е .най-голяма .и .тези .деца .
със .сигурност .трябва .да .се .интегрират .в .общообразователните .институции . .В .някои .случаи .тех-
ните .проблеми .се .задълбочават .поради .педагогическа .занемареност . .Тогава .те .се .оказват .не .само .не-
преодолими . .Резултатът .е .различен, .но .със .сигурност .е .негативен .

• . Б . .ще .бъде .на .есен .в .трети .клас .в .общообразователно .училище . .Роден .е .преждевременно . .За .
възрастта .си .е .нисък .и .слабичък . .Родителите .не .са .инициирали .среща .с .ЕКПО, .според .тях .про-
блемите .на .детето .им .се .дължат .на .това, .че .то .е .седмаче .и .че .е .тръгнал .на .училище .на .6 .го-
дини . .Смятат, .че .те .са .преодолими .с .повече .работа .от .страна .на .педагозите . .Посещавал .е .са-
мо .задължителната .предучилищна .група . .На .въпроса .ми .какво .са .правили .там, .детето .чисто-
сърдечно .и .със .задоволство .отговаря .„играхме .си“ . .Майката .няма .наблюдения .дето .Ӝ .да .не .се .
справя .в .подготвителната .група .и .има .уверението .на .учителите, .че .може .спокойно .да .го .за-
пише .в .първи .клас . .Първата .ми .среща .с .Б . .и .майка .му .е .през .декември, .когато .детето .вече .е .в .
началното .училище, .посещава .музикалната .школа .в .града .–свири .на .цигулка . .Майката .е .въз-
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мутена, .че .„новата .госпожа“ .определя .детето .Ӝ .като .изоставащо, .даже .„бавноразвиващо .се“ . .
Молбата .Ӝ .е .да .помогна . .Б . .не .умее .да .държи .правилно .химикал, .очевидно .има .и .зрителни .за-
труднения .– .носи .очила, .които .според .майката .са .много .добри, .купила .ги .е .от .местния .бит-
пазар . .Огорчена .от .държанието .на .учителката, .според .която .детето .трябва .да .спре .да .посе-
щава .безполезните .уроци .по .цигулка, .майката .настоява .да .прекрати .целодневното .обучение .
на .сина .си .и .го .записва .в .частна .занималня . .Б . .не .може .да .се .ориентира .в .двумерно .простран-
ство, .не .умее .да .групира, .не .познава .цифрите .на .числата, .не .разпознава .и .не .може .да .назова-
ва .пространствени .измерения, .не .се .ориентира .във .времето .– .„Вчера, .ще .дойда .пак, .госпожо“ . .
Елементите .на .буквите .за .него .са .криви .линии .върху .листа, .не .прави .разлика .между .тесен .и .
широк .ред, .не .може .да .дели .думата .на .срички .и .звукове, .не .може .да .посочи .началния .и .послед-
ния .звук .от .дума, .нито .сам .да .намери .дума .по .зададен .първи .звук . .Не .може .да .осъзнае .буквата .
като .белег .на .звука . . . .Б . .няма .хигиенни .навици .и .навици .за .самообслужване . .Не .може .да .преце-
ни .кога .да .отиде .до .тоалетна, .не .мие .ръцете .си, .децата .го .отбягват, .защото .според .тях .май-
ка .му .не .му .пере .дрехите . . . .Но .Б . .се .усмихва, .в .началото .като .уплашено .зайче, .трепва .при .вся-
ко .обръщане .към .него, .суети .се .дълго .време .при .подкана .да .вземе .химикал .и .да .пише, .но .знае, .че .
трябва . .Почива .си .при .всяка .възможност, .която .му .се .предоставя . . . .В .края .на .първи .клас .той .
вече .пише, .макар .и .грозно .и .чете, .на .срички . .Събира .и .изважда .до .десет, .понякога .и .до .дваде-
сет, .но .без .преминаване . .Когато .стигне .до .края .на .реда .не .знае .какво .да .прави .(многократно .
му .е .обяснено, .че .трябва .да .пренесе .думата, .но .без .да .му .се .поставя .тази .задача .на .всеки .ред, .
той .не .го .прави), .когато .свърши .страницата .по .никакъв .начин .не .може .да .се .досети .да .пре-
мине .на .следващата . . . .Във .втори .клас .Б . .пише .под .диктовка, .като .вече .„гълта“ .само .отделни .
букви, .може .да .запомни .първите .две .редчета .от .всяко .стихотворение, .събира .и .изважда .до .20 .
и .с .преминаване . .До .100 .може .да .извършва .действия .без .преминаване . .Знае .таблицата .с .1, .2 .и .
10 . .Не .може .да .преразказва .нито .устно, .нито .писмено . .Вече .не .посещава .уроците .по .цигулка, .
за .няколко .месеца .е .записан .в .езикова .школа-изучава .английски . .Конфликтът .учител .– .роди-
тел .се .задълбочава . .„Госпожата“ .казва, .че .ще .му .пише .тройка, .за .да .не .се .занимава .цяло .лято .с .
него . . . .Страхувам .се .какво .ще .се .случи .през .следващата .учебна .година . . . .

Няма .виновни . .Всеки .мери .според .своя .аршин . .Страда .детето . .Елементарни .знания .и .умения .то .
не .е .усвоило .в .детската .градина . .Не .я .е .посещавало .до .навършване .на .пет .години . .Няма .напредък .във .
втори .клас . .Апатията .в .отношението .към .училището .взима .връх .и .след .това .постепенно .се .замест-
ва .с .агресия . .Нецензурните .думи .са .най-малкото, .на .което .са .свидетели .децата .от .класа .на .Б . .В .дет-
ската .градина .той .е .обичал .да .си .играе .и .вероятно .някои .от .игрите .са .били .дидактични . .Учителите .
не .са .виновни . .Броя .на .децата .нито .в .класа, .нито .в .групата, .да .не .говорим .за .целодневното .обучение, .
не .позволява .допълнителна .индивидуална .работа . .Родителите .не .са .виновни .те .се .доверяват .на .учи-
телите . .Всеки .родител .иска .най-доброто .за .своето .дете .– .цигулка, .допълнително .езиково .обучение .

Децата .с .логопедични .проблеми, .могат .успешно .да .бъдат .интегрирани . .Логопедията .е .най-попу-
лярната .област .на .специалната .педагогика . .Най-общо .казано .тя .се .занимава .с .корекция .на .речевите .
нарушения .– .нарушена .артикулация, .фонация, .говор .и .др . .Два .са .случаите, .които .бих .искала .да .пред-
ставя . .В .първия .случай, .който .описвам .детето .работи .по .общообразователната .програма .в .учили-
ще, .а .не .по .индивидуална .

• . М . .ще .бъде .в .пети .клас .през .предстоящата .учебна .година . .Родителите .са .доста .възрастни . .
Като .малка .е .посещавала .логопедична .детска .градина, .от .която .често .е .бягала, .уплашена .от .
това, .което .се . случва .с .нея . .Проговаря .много .късно . .Весело, . лъчезарно .дете . .Изключително .
упорито . .В .първи .клас .наред .с .дислалията .е .установена .и .дисграфия . .След .оценка .на .ЕКПО .тя .
учи .в .общообразователно .училище, .подпомагана .от .ресурсен .учител, .с .който .се .среща .някол-
ко .пъти .седмично . .С .нея .работи .и .логопед .от .ресурсния .център .в .града . .Посещава .ежедневно .
частна .занималня . .Вкъщи .продължава .да .преговаря .и .учи .заедно .с .мама .и .тате . .М . .среща .про-
блеми .най-вече .с .експресивната .реч . .Писането .под .диктовка .я .затруднява . .Предпочита .ма-
тематиката, .справя .се .и .с .по-лесни .логически .задачи . .Не .среща .проблеми .при .аритметичните .
действия . .При .първата .ни .среща .родителите .определиха .детето .си .като .„обучаемо“ . .Оцен-
ките .от .учителите .са .реално .съпоставими .с .нивото .на .знанията, .но .винаги .поощрителни . .
Сега .М . .може .да .разказва .по-кратки .текстове, .да .извлича .основната .и .необходимата .Ӝ .инфор-
мация .от .текстовете .в .учебниците . .По .английски .вече .чете . .М . .тренира .тенис .и .плуване . .
На .състезанието .по .плуване .в .края .на .учебната .година .е .на .второ .място . .Има .много .прияте-
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ли . .Продължава .да .мечтае .за .най-добра .приятелка . .
Всички .са .допринесли .с .нещо . .Учителите .работят .упорито, .въпреки .броя .на .децата .в .класа . .Спе-

циалистите .познават .проблемите .и .силните .страни .на .М . .и .знаят .как .да .помогнат . .Родителите .
открито .споделят .своите .трудности, .държат .на .контакт .с .педагозите, .приемат .техните .забе-
лежки . .В .края .на .учебната .година .М . .ме .изпрати .с .думите .„Ще .ми .липсвате, .госпожо!“ . .Ето .защо .е .ва-
жно .да .работим .и .да .обсъждаме .конкретни .случаи . .Пак .повтарям .ние .работим .с .хора .

• . Е . .ще .бъде .в .седми .клас . .Красиво .дете, .с .уплашен .поглед . .Сприятелява .се .лесно .и .в .междулично-
стните .отношения .се .изявява .като .лидер . .Очевидни .нарушения .в .темпа .и .ритъма .на .говора . .
Посещавала .е .ясла, .общообразователна .детска .градина .и .училище . .Не .е .уточнено .кога .започ-
ват .проблемите . .Когато .трябва .да .говори, .започва .винаги .с .гласна, .повтаря .и .първия .звук .на .
първата .дума .от .изречението, .затруднява .се .при .произнасяне .на .думи .със .струпани .съглас-
ни . .Логопед .е .работил .с .нея .за .кратко .едва .в .трети .клас . .Някой, .не .стана .известно .кой .е .обяс-
нил .на .родителите .Ӝ, .че .това .е .загуба .на .пари .и .време . .Не .знае .таблицата, .среща .съществени .
трудности .при .събиране .и .изваждане . .Диктовките .са .на .ниво .втори .клас . .Зазубря .и .бързо .за-
бравя .прочетеното . .Не .посещава .извънкласни .занимания, .освен .частната .занималня . .Майка-
та .се .среща .често .с .учителите . .Някои .от .тях .се .съгласяват .да .я .изпитват .писмено .на .от-
делни .въпроси, .други .открито .заявяват, .че .пишат .тройки .по .милост, .защото .тя .е .много .до-
бро .момиче, .няма .проблеми .с .дисциплината . .След .като .се .проваля .на .тест .по .история, .учи-
телката .решава .да .Ӝ .даде .втори .шанс .и .да .я .изпита .само .на .един .въпрос, .но .писмено . .Е . .полу-
чава .петица, .учителката .е .сигурна, .че .това .са .знания .на .детето, .стояла .е .до .нея .през .цялото .
време .и .Е . .е .написала .почти .цяла .страница .по .зададения .въпрос . .Борбата .още .не .е .приключила .

Всички .са .спокойни .и .доволни . .Детето .е .усмихнато . .Учителите .и .да .осъзнават, .че .има .проблем .
смятат, .че .вече .е .късно .за .неговото .разрешаване . .Родителите .споделят, .че .в .детската .градина .всич-
ко .е .било .наред .и .прехвърлят .вината .на .сложността .на .материала .в .училище . .Те .самите .са .имали .по-
добни .проблеми .като .ученици . .Рано .или .късно .Е . .ще .вземе .своята .диплома .за .образование .

Изводите .всеки .педагог .може .да .направи .за .себе .си . .Но .нека .се .опитаме .да .обобщим . .Интегрира-
нето .е .приоритет .на .специалната .педагогика, .доколкото .то .е .ориентирано .към .детето .и .е .създа-
дено .да .удовлетвори .неговите .образователни .потребности . .Включването/приобщаването .от .дру-
га .страна .е .комплексен .социален .процес, .в .който .участие .взима .цялото .общество . .Двата .процеса .в .
никакъв .случай .не .бива .да .бъдат .разглеждани .без .връзка .между .тях, .нито .да .бъдат .отъждествявани . .
Тяхната .взаимно .обусловеност .е .това, .което .дава .тласък .на .промяната .в .същността .на .педагоги-
ческото .взаимодействие . .Връзката .между .социалните .системи .е .в .неговата .основа . .Най-съществе-
на .е .тя .между .детската .градина .и .началното .училище, .но .там .тя .е .и .най-тънка . .Приемствеността .
предполага .безболезнена .смяна .на .стереотипа, .преодоляване .на .периода .на .проблемно .адаптиране .на .
постъпилите .в .училище . .Приемствеността .осигурява .активизиране .на .психическите .процеси . .Спо-
ред .Д . .Гюров .[5] .тя .трябва .да .се .търси .по .посока .на .ранните .възможности .на .детето .за .самостоя-
телност, .социална .и .комуникативна .компетентност, .гарантиращи .в .основата .предметната .насо-
ченост .в .началното .училище . .Е . .Петрова .[6] .твърди, .че .наличието .на .приемственост .осигурява .по-
резултатен .и .ускорен .преход .от .нагледно-образно .към .понятийно .мислене . .Това .е .една .от .трудно-
стите .отбелязана .при .наблюдението .на .Б . .Виготски .[4] .смята, .че .нагледността .е .полезна, .но .прека-
лената .Ӝ .употреба .води .до .залиняване .на .онези .зачатъци .в .психичните .процеси, .които .са .и .основа .на .
логическото .мислене . .Бих .искала .да .приведа .конкретни .примери .от .работата .ми .с .децата . .

• . Когато .помолих .Б . .да .ми .каже .колко .е .три .плюс .четири, .той .преброи .първо .на .едната .си .ръ-
чичка .три .пръстчета, .после .на .другата .четири . .След .това .започна .отново .да .ги .брои .после-
дователно .докосвайки .ги .до .брадичката .си . .Същото .стана .и .при .изваждането . .Ако .трябва-
ше .да .се .изваждат .точно .толкова .пръсти, .колкото .са .изправени .от .едната .ръка, .той .прос-
то .ги .скриваше, .а .не .ги .свиваше .и .броеше .по .описания .начин .останалите . .Но .ако .се .наложеше .
да .„махне“ .определен .брой .и .от .другата .ръчичка, .например .девет .минус .шест, .просто .не .знае-
ше .какво .да .прави . .Дълго .време .беше .необходимо .той .въобще .да .свикне .с .нагледността, .накрая .
знаеше, .че .пръстите .на .едната .ръка .са .пет .и .когато .исках .да .ми .покаже .числото .пет .той .на-
право .разперваше .пръстчетата .на .едната .си .ръка . .В .началото .на .втори .клас .тези .умения .от-
ново .бяха .загубени . .

• . М . .в .подготвителна .група .можеше .да .брои .до .десет . .Единственото, .което .отработихме .бе .
винаги .да .започва .пресмятанията .с .помощта .на .пръстите .от .едно .и .също .място . .За .нас .пръс-
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тчето .на .палеца .на .лявата .ръка, .при .обърнати .към .лицето .длани .беше .винаги .едно . .Изважда-
нето .винаги .започваше .от .последното .изправено .пръстче . .Предполагам .много .колеги .използ-
ват .този .начин .на .работа . .Мама .често .ми .повтаря, .че .„на .пръсти .се .смятат .и .милиони“ . .М . .
сама .се .научи .да .пресмята .таблицата .за .умножение .на .пръсти, .начин, .който .не .можа .да .ни .
обясни .и .на .който .майка .Ӝ .и .днес .се .учудва . .

• . При .Е . .наблюдението .и .педагогическата .помощ .започнаха .твърде .късно, .сензитивния .период .
на .предучилищното .детството, .в .който .именно .нагледността .намира .своето .най-подходя-
що .място .при .нея .беше .безвъзвратно .загубен . .Виготски .[4] .казва, .че .е .трудно .да .се .работи .за .
развитие .на .определени .умения, .когато .качественият .период .за .тяхното .овладяване .е .пре-
минал, .но .твърди .също, .че .всяко .обучение .води .до .развитие . .При .Е . .от .значение .е .упоритост-
та .на .педагога, .който .е .призован .да .я .събуди .и .у .нея . .В .желанието .си .по-скоро .да .се .отърве .от .
досадните .занимания .тя .често, .уж .случайно, .посочваше .грешен .отговор, .а .когато .я .поправях .
бързо .се .хващаше .за .главата, .за .да .покаже, .че .просто .се .е .разсеяла . .Това .е .още .един .важен .мо-
мент, .който .би .могъл .да .се .преодолее .още .в .ранна .възраст .в .детската .градина, .когато .се .рабо-
ти .и .за .качества .на .личността .и .се .поставят .основите .на .волевите .процеси, .при .които .де-
тето .се .стреми .и .успява .все .по-дълго .да .задържа .вниманието .си .в .дейност .приятна .и .значи-
ма .за .него .или .за .да .привлече .вниманието .и .да .получи .одобрението .на .възрастни .и .връстници . .
При .адаптацията .началното .училище .трябва .да .позволи .тя .да .продължи .в .него, .ако .е .започ-
нала .в .детската .градина . .

Най-трудно .е .за .децата .със .специални .образователни .потребности, .които .се .интегрират .в .пър-
ви .клас . .При .тях, .като .че .ли .готовността .за .новата .социална .роля .ученик .отстъпва .място .на .соци-
алната .готовност .да .общуват . .Тук .двете .институции .отново .трябва .да .си .подадат .ръка .по .поска .
на .дидактическите .и .методическите .измерения, .като .това .не .означава .механично .привнасяне .на .ме-
тоди .и .средства .от .детската .градина .в .началното .училище .и .обратно, .а .достатъчно .задържане .на .
някои .от .тях, .за .да .бъдат .полезни .и .да .облекчат .адаптацията . .Един .от .тези .методи .е .играта . .Вяр-
но .е, .че .дидактичната .игра .намира .своето .място .в .процеса .на .обучение .в .началните .класове . .Но .си .
струва .де .бъде .помислено .къде .още .тя .може .да .се .използва, .имайки .предвид .класно-урочната .система . .

Всички .тези .маркери .се .отнасят .за .сега .действащата .образователна .система . .При .нейно .рефор-
миране .всичко .казано .дотук .ще .трябва .да .бъде .преосмислено .

Какви .са .основанията .ми .да .смятам, .че .този .все .още .не .разработен .напълно .модел .за .приобщаващо .
образование, .работа .при .алтернативни .доставчици .на .педагогически .услуги, .е .подходящият .за .наша-
та .образователна .система . .Именно, .защото .той .се .разработва .в .съзвучие .с .нашата, .а .не .със .„западна“ .
или .„източна“, .чужда .образователна .система . .Защото .изводите .са .изведени .не .само .на .теоретична .ос-
нова, .но .и .от .практиката, .поради .факта, .че .работата .с .деца .със .специални .образователни .потребно-
сти .е .започнала .още .от .самото .зараждане .на .интегрираното .образование .у .нас . .Това .е .едни .динамичен .
модел, .податлив .на .качествени .промени . .Относно .периодите .на .адаптация .при .преминаване .от .дет-
ската .градина .в .училище, .от .начален .в .прогимназиален .курс .на .обучение, .тук .те .могат .да .се .проследят .
в .тяхната .динамика . .Наблюденията, .които .се .извършват .касаят .един .доста .дълъг .период .от .време .и .
се .извършват .без .прекъсване . .Това .е .полезно, .за .да .могат .да .се .отчетат .различните .степени .на .актив-
ност .и .периодите .в .структурата .на .психичния .и .когнитивния .опит .на .децата . .Изключителната .гъв-
кавост .на .тази .система .на .работа .позволява .индивидуализиране .на .образователното .взаимодействие . .
Сътрудничеството .и .контактите .със .семейството .са .ежедневни, .инициирани .и .от .двете .страни . .

Всичко .казано .дотук .е .един .опит .само .за .маркиране .на .акценти .и .една .нова .възможност, .която .
може .да .се .използва .при .работата .с .деца, .при .които .са .налице .трудности .в .ученето, .независимо .кой .
ги .е .забелязал .и .дали .те .са .диагностицирани .или .не . .

Нека .завършим .с .думите .на .Л . .С . .Виготски:
„Вероятно .човечеството .ще .победи .по-рано .или .по-късно .и .слепотата, .и .глухотата, .и .слабоумие-

то . .Но .много .по-рано .то .ще .ги .победи .социално .и .педагогически, .отколкото .медицински .и .биологически“ . .

лутература:
1 . . Баева, .М . .Педагогика .на .приобщаването-включващо .образование . .С ., .УИ .„Св . .Климент .Охрид-

ски“, .2009 .
2 . . Баева, .М . .Съвременни .проблеми .при .овладяване .на .практически .опит .от .студенти-педагози . .

Предучилищно .възпитание, .№5, .2005 .
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Galina Ivanova Ivanova, Stefka romanova Karakoleva, 
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abstract. .Within .today’s .information .society, .there .exists .the .potential .for .introducing .alternative .teaching .
methods .with .the .use .of .modern .information .technologies .to .assist .people .with .special .educational .needs . .The .
article . describes . ideas . for . use . of . information . and . communication . technologies . for . work . with . blind . children .
and .children .with .other .special .needs . .New .Braille .Translator .to .convert .Cyrillic .text .to .Braille .is .presented . .The .
problem .of .communication .of .those .involved .in .the .education .process .of .children .with .special .educational .needs .is .
discussed . .An .idea .of .a .web-based .environment .to .help .parents, .teachers, .students, .psychologists, .speech .therapists .
and .resource .teachers .is .discussed . .The .legal .basis .for .the .education .of .children .with .special .educational .needs .is .
discussed .and .some .ideas .for .its .modernization .are .proposed .

Keywords: Braille, .information .technologies, .special .educational .needs, .SEN .

В .условията .на .развито .информационно .общество .има .потенциал .за .използване .на .съвременни .
информационни .технологии .в .помощ .на .хората .със .специални .образователни .потребности .(СОП) . .
Хората .с .различни .увреждания .имат .право .на .равен .достъп .до .информационните .и .образователните .
ресурси . .Ето .защо .е .важно .да .се .популяризират .съществуващите .съвременни .информационни .тех-
нологични .решения, .които .могат .да .бъдат .полезни .в .техния .образователен .процес . .

Образователните .институции, .в .които .се .интегрират .децата .със .специални .образователни .по-
требности .следва .да .разполагат .с .модерни .информационни .и .комуникационни .технологии .и .съотве-
тен .екип .от .специалисти .с .висока .степен .на .квалификация, .които .да .използват .тези .технологии .за .
съвременно .обучение .на .такива .обучаеми . .В .последните .години .по .линия .на .много .международни .про-
екти .се .разработват .софтуерни .приложения .за .улеснения .на .обучаеми .с .различни .ментални, .зрител-
ни .или .слухови .проблеми . .В .процеса .на .проучване .на .различните .възможности .за .използване .на .специа-
лизиран .софтуер .в .помощ .на .деца .със .СОП .бяха .обобщени .следните .проблеми:

 .y Липсва .достатъчно .информираност .на .обществото .за .наличието .и .възможността .за .използ-
ване .на .готови .съвременни .информационни .решения .за .обучение .на .хора .на .със .СОП;

 .y Част .от .софтуерните .продукти .са .налични .безплатни, .но .съществуват .и .платени .приложе-
ния, .които .не .са .достъпни .за .общо .използване;

 .y Съществуват .шрифтове .за .Word, .които .могат .да .конвертират .текст .на .латиница .към .Брай-
лова .азбука, .но .подобен .шрифт .за .български .език .не .беше .намерен . .Възможно .е .използването .на .
тези .готови .шрифтове .за .превод, .но .за .целта .българският .текст .трябва .да .бъде .написан .с .ла-
тински .букви;
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 .y Свободно .наличните .информационни .решения .в .Интернет .мрежата .не .са .пригодени .за .използ-
ване .на .български .език . .

В .отговор .на .конкретна .необходимост, .по .инициатива .на .студенти .в .Русенски .университет, .
беше .създаден .софтуер .за .превод .на .български .текст .към .Брайлова .азбука .

Фигура 1. Софтуер за конвертиране на текст на български език към Брайлова азбука

Софтуерът .позволява .директно .въвеждане .на .текст .на .български .език . .Като .опция .е .предоста-
вена .възможност .за .зареждане .на .текст .от .външен .документ . .В .настоящата .версия .на .приложе-
нието .е .въведено .ограничение .за .максималния .обем .на .текста .предвид .пространството, .заделено .за .
Брайловите .символи . .При .необходимост .от .превод .на .по-голям .текст, .той .може .да .бъде .преведен .
и .записан .на .няколко .етапа . .Резултатът .от .конвертирането .може .да .се .запази .отново .във .външен .
файл . .Размерът .на .Брайловите .символи .е .съобразен .с .общоприетия .размер . .Приложението .не .е .разра-
ботено .с .комерсиална .цел .и .може .да .се .използва .безплатно . .Този .софтуер .може .да .намери .приложение .
в .обучителния .процес .на .незрящи .деца, .в .случаите .когато .в .съответното .образователно .заведение .
не .се .разполага .със .специализиран .софтуер .или .Брайлова .машина . .Конвертираният .текст .може .да .бъ-
де .разпечатан .на .картон, .който .в .последствие .може .да .се .подготви .за .четене .от .незрящи . .Софту-
ерът .е .създаден .при .решаване .на .реална .ситуация .в .Русенски .университет, .а .именно .– .награждаване-
то .на .незрящата .второкласничка .Есин .

Великденското . състезание . по . математика . събира . всяка . година . стотици . деца . на . възраст . от . 7 .
до .18 .години, .които .обичат .математиката .и .интересните .логически .задачи . .През .2013 .година .оба-
че, .организаторите .от .Съюза .на .математиците .в .България .– .секция .Русе .бяха .изправени .пред .голямо .
предизвикателство . .За .първи .път .в .20-годишната .история .на .състезанието, .условията .на .задачи-
те .трябваше .да .бъдат .пренаписани .на .Брайлово .писмо, .тъй .като .имаше .незрящо .дете .– .участник .в .
състезанието . .Детето .бе .придружено .от .родител .и .ресурсен .учител . .Имаше .и .Брайлова .машина, .на .
която .бяха .написани .условията .на .някои .от .задачите . .Бе .начертан .с .помощта .на .шило .и .чертежа .на .
една .от .задачите .върху .твърд .картон . .На .детето .бе .осигурена .отделна .стая .и .квестор . .Старание-
то .на .екипа .родители, .учители, .организатори .не .са .били .напразни . .Оказва .се, .че .умната .незряща .вто-
рокласничка .е .решила .всички .задачи .и .е .класирана .на .първо .място .във .втори .клас . .

За .големия .успех .на .момичето .писа .местната .преса .– .на .21 .април .журналистката .Ася .Пенчева .от .
в-к .„Утро“ .писа, .[5]: .„Второкласничка .спечели .състезание .със .задачи .на .Брайлово .писмо“, .а .на .11 .май .
2013 .в-к .„Утро“ .излезе .със .статия .на .цяла .страница .„Шест .точици .откриват .света .за .Есин“ .за .ис-
торията .на .сляпото .момиче .и .всеотдайността .на .нейните .родители .учители, .[6] . .Ето .началото .на .
тази .вълнуваща .статия: .„Великденското .математическо .състезание .тази .година .беше .особено . .Не .
защото .се .проведе .за .20-ти .пореден .път, .а .заради .една .от .медалистките .– .Есин .Дауд . .За .първи .път .
на .сериозните .и .практични .математици .им .се .наложи .да .погледнат .с .други .очи .на .организационна-
та .си .работа .и .да .намерят .начин, .по .който .да .осигурят .задачите .на .незрящата .си .участничка . .Те .ус-
пяха .– .направиха .всичко, .за .да .има .това .дете .шанс .да .покаже .колко .много .знае .и .как .безгрешно .смята . .
Нещо .повече .– .превърнаха .тържеството .по .награждаването .в .истински .празник .за .победителката .
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сред .вторите .класове .и .я .накараха .да .се .чувства .звезда .под .аплодисментите .на .публиката . .Есин .по-
лучи .традиционната .грамота, .медал .и .особено .поздравление, .написано .на .Брайлово .писмо .– .с .релефни .
точки .в .комбинации . .Заслугата .за .това .е .както .на .Председателя .на .Съюза .на .математиците .в .Русе, .
така .и .на .екипа .от .специалисти .в .Русенския .университет, .включили .се .в .тази .истински .благородна .
кауза .– .да .направят .детето .щастливо“ . .И .още: .„Първото .спечелено .състезание .може .да .има .своите .
следващи .победи .само .тогава, .когато .съжалението .даде .път .на .разбирането . .Точно .така .Есин .успя .да .
се .справи .блестящо .с .математическото .предизвикателство . .А .специалното .поздравление .с .шестте .
Брайлови .точици .ще .й .дава .кураж .да .продължава .напред .към .мечтите .си“ . .

Детето .учи .в .„нормално“ .училище, .ходи .там .всеки .ден .и .почти .не .се .различава .от .своите .съуче-
ници . .Това, .което .я .отличава .е, .че .се .труди .непрестанно, .за .да .„види“ .това, .за .което .зрящите .дори .
не .осъзнават, .че .са .нужни .толкова .много .усилия . .

Блогът .danybon .com .също .излезе .с .репортаж .за .награждаването .на .първенците .от .ВМС-2013, .в .
който .се .казва: .„Една .от .златните .ни .медалистки .е .много .специална .за .нас . .Момиченцето .е .във .вто-
ри .клас, .справила .се .е .блестящо, .въпреки .че .е .незряща .и .се .е .класирала .на .първо .място . .Тя .ще .получи .
специална .грамота, .написана .с .Брайлово .писмо . .За .историята .на .тази .грамота .мога .да .изпиша .цяла .
страница, .но .ще .кажа .само, .че .над .10 .човека .взеха .присърце .задачата .и .съвсем .безкористно .се .труди-
ха .два .дни, .за .да .се .преведе .текста .на .Брайлов .език, .да .се .отпечата .огледален .образ .на .картон .и .да .се .
направи .релефна“ .

 

Фигура 2. Статия във в-к Утро и снимка на Есин 

Такива .случаи .като .този .на .Есин .не .трябва .да .бъдат .отминавани . .Важно .е .обществото .да .об-
ръща .внимание .на .техните .проблеми .и .да .се .популяризират .добрите .практики, .които .могат .да .се .
прилагат .за .подпомагане .на .деца .със .СОП . .В .условията .на .бързо .развиващо .се .съвременно .интернет .
общество .има .много .добри .възможности .за .популяризиране .на .тези .добри .практики . .Целта .на .то-
зи .доклад .е .да .се .обобщят .такива .добри .практики .и .те .да .достигнат .най-вече .до .учителите, .които .
оказват .съществена .роля .в .обучението .на .деца .със .СОП . .В .последните .години .има .политика .тези .де-
ца .да .бъдат .интегрирани .наравно .с .останалите .обучаеми, .да .посещават .масовите .учебни .заведения, .
състезания .и .масови .учебни .активности . .Ето .защо .е .важно .всеки .един .от .нас .да .е .запознат .с .различ-
ните .технологии, .които .могат .да .се .използват .при .работата .с .деца .със .СОП . .

Форумът, .на .който .се .представя .настоящия .доклад .е .може .би .един .от .най-подходящите .за .та-
зи .цел, .тъй .като .именно .на .него .са .се .събрали .много .от .учителите .в .България, .които .използват .еже-
дневно .различни .информационни .технологии .в .обучението .на .своите .ученици .и .оценяват .важност-
та .от .използването .на .съвременните .технологии .в .образователния .процес .на .децата . .

В .обучението .на .хора .със .специални .образователни .потребности .могат .да .се .използват .и .комби-
нират .различни .съвременни .технологични .решения .подпомагащи .обучението .и .достъпа .на .хора .с .раз-
лични .увреждания .до .информационните .ресурси . .Направен .е .опит .да .се .обобщят .някои .от .тези .съ-
временни .технологични .решения:

 .y Специализирани .браузери .за .Интернет .достъп;
 .y Речеви .синтезатори .за .прочитане .на .екран;
 .y Тактилни .хардуерни .устройства .(говорещи .таблети, .очила .за .управление .с .поглед .– .тактилен .

преобразувател .оптикон);
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 .y Специализирани .входно-изходни .устройства .(Брайлови .мишки, .Брайлови .клавиатури, .клавиа-
тури .с .уголемени .клавиши, .екрани .с .уголемен .шрифт, .говорещи .електронни .книги .и .др .);

 .y Телепатични .интерфейси .за .управление .с .мисъл;
 .y Уеб . базирани . среди . за . електронно . обучение . на . хора . с . увреждане . на . слуха . – . http://elearning .

audioscribe .com/login/index .php;
 .y Уеб . базирани . среди . за . подпомагане . на . хора . с . различни . увреждания . на . паметта . – . https://www .

cognifit .com/;
 .y Уеб .базиранa .средa .за .електронно .обучение .на .лица .със .СОП .– .http://www .accessibility-bg .com, .[2,3];
 .y и .други .

За .първи .път .през .2013 .г . .беше .представена .Брайловата .мишка, .която .осигурява .възможност .на .
хората .с .различни .увреждания .на .зрението .да .четат .текст .от .компютърен .екран . .Цената .на .Брай-
ловата .мишка .е .три .пъти .по-малка .от .тази .на .Брайловия .четец, .което .е .предпоставка .за .по-широ-
ко .използване . .

За .улеснение .на .хора .със .СОП .са .разработени .специализирани .браузери .за .достъп .на .Интернет .ин-
формационни .ресурси . .Пример .за .такъв .браузер .е .WebbIE . .Софтуерът .е .разработен .на .15 .езика .и .се .
предлага .безплатно .в .Интернет . .Най-новата .версия .на .продукта .е .Version .4 .WebbIE . .

Фигура 3. Браузер WebbIE

Браузерът . WebbIE . обработва . интернет . страници . като . премахва . изображенията . и . формати-
ранията .на .текста . .Резултатът, .който .се .извежда, .се .интерпретира .с .четец .за .екран .като .JAWS, .
WindowEyes, .Thunder, .NVDA, .Narrator . .Като .пример .за .четец, .който .интерпретира .български .език .мо-
же .да .бъде .посочен .SpeechLab .2 .0 .

В .последните .години .навлиза .използването .на .Kinect .в .класната .стая .[1] . .Технологията .е .модерна .
и .забавна .за .обучаемите . .Обучението .е .много .по-ангажиращо .и .мотивиращо, .като .се .отчитат .мно-
го .добри .резултати .при .деца, .които .трудно .се .концентрират .в .стандартните .класни .стаи . .Kinect .
технологията .намира .приложение .и .за .разпознаване .на .жестомимичния .език .на .хората .с .увреден .слух . .
На .български .език .например .е .разработено .приложение, .което .използва .Kinect .технологията .за .създа-
ване .на .база .от .данни .с .жестове, .които .в .последствие .могат .да .се .използват .в .онлайн .чат .система .за .
комуникация .на .хора .с .увреден .слух .в .Интернет .среда .[8] . .Приложението .беше .представено .на .Меж-
дународната .конференция .CompSysTech‘13 .в .град .Русе .тази .година .от .ученик .от .Пловдивската .ма-
тематическа .гимназия, .като .докладът .беше .награден .и .със .специална .награда, .[8] . .

В .стандартния .образователен .процес .от .една .страна .е .родителят, .а .от .другата .– .учителят .и .
образователната .среда . .В .образователния .процес .на .хората .със .специални .образователни .потребно-
сти .ангажираните .субекти .са .много .повече: .родители, .учители, .обучаеми, .психолози, .логопеди .и .ре-
сурсни .педагози . .Проблем .обаче .в .случая .се .явява .невъзможността .за .комуникация .между .отделни-
те .субекти . .За .да .се .постигне .желания .ефект .при .обучението .на .деца .със .СОП, .от .съществена .важ-
ност .е .да .се .осигури .адекватна .възможност .за .комуникация .между .всички .тези .специалисти .и .сами-
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те .родители . .В .[2] .и .[3] .e .представена .уеб .базирана .среда .за .обучение .на .деца .със .СОП . .В .[7] .е .предло-
жена .концептуална .схема .на .сайт, .в .която .са .представени .взаимовръзките .между .отделните .спе-
циалисти .в .обучението .на .деца .със .СОП . .В .идеята .за .уеб-базирана .среда, .която .се .предлага, .е .доба-
вен .и .специалист .ресурсен .– .педагог, .който .работи .към .т .н . .ресурсни .центрове, .които .се .изграждат .
в .училищата .за .подпомагане .на .интегрираното .обучение .и .възпитание .на .деца .и .ученици .със .специ-
ални .образователни .потребности . .Ролята .на .ресурсния .педагог .е .свързана .със .създаването .на .обучи-
телния .профил .на .обучаемия .и .подпомагането .му .в .класната .стая . .Ресурсните .педагози .съпровож-
дат .и .подпомагат .обучаемите .в .класната .стая .по .време .на .по-трудно .разбираеми .предмети . .Роля-
та .на .ресурсния .учител .в .обучителния .процес .е .да .осигури .всички .етапи .на .социализацията .на .де-
тето .в .класа .на .масовото .училище, .като .оказва .помощ .както .на .обучаемия, .така .и .на .неговите .ро-
дители .и .учители . .Ресурсният .педагог .работи .след .часовете .с .обучаемите .в .специализиран .кабинет .
към .училищата . .

Най-съществената .характеристика .на .предложената .уеб .базирана .среда .е .възможността .с .из-
ползването .на .съвременни .интернет .базирани .информационни .и .комуникационни .технологии .да .се .
осигури .синхронна .работа .в .екип, .който .включва .ресурсен .учител, .класен .ръководител, .логопед, .пси-
холог .и .родител . .Отговорността .за .интегрирането .на .обучаеми .със .СОП .трябва .да .се .възприема .и .
разглежда .като .обща . .Работата .на .пряко .ангажираните .специалисти .трябва .да .е .съвместна, .което .
на .практика .е .трудно .осъществимо .предвид .забързаното .ежедневие .на .родителите, .които .в .реал-
ни .условия .са .основната .връзка .между .специалистите . .В .предложената .уеб .базирана .среда .ще .се .съх-
ранява .достъпен .обобщен .профил .на .обучаемият .със .СОП .с .индивидуални .методически .указания .за .
работата, .учебни .материали .и .специфични .насоки, .които .ще .се .базират .на .профилите .от .отдел-
ните .специалисти . .Родителите .и .останалите .ангажирани .в .процеса .на .обучение .ще .имат .актуална .
възможност .да .следят .обучителния .процес .на .детето .със .СОП, .работата .му .с .отделните .специа-
листи .и .да .участват .активно .с .мнения, .коментари .и .препоръки .за .по-добра .съвместна .колаборация . .
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Фигура 4. Взаимовръзки в процеса на създаване на обобщен профил за обучение 
на дете със СОП в уеб базираната среда

Описаните .подходи .за .подпомагане .на .децата .със .СОП .следва .да .се .базират .и .на .съответните .
нормативни .документи .за .обучение .на .деца .със .СОП . .Грижата .и .отговорностите .на .държавата .и .
държавните .институции .за .децата .със .специални .образователни .потребности .са .отразени .в .съот-
ветните .нормативни .актове: .НАРЕДБА .№ .1 .от .23 .януари .2009 .г . .за .обучението .на .деца .и .ученици .със .
специални .образователни .потребности .и/или .с .хронични .заболявания, .[4] . .

Според .чл . .3 .на .тази .наредба .децата .със .специални .образователни .потребности .се .обучават .и .въз-
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питават .интегрирано .в .детските .градини .и .училищата, .а .след .изчерпване .на .всички .възможности .за .
интегрирано .обучение .и .възпитание .могат .да .се .обучават .и .възпитават .в .специалните .детски .гради-
ни .и .училища . .Според .тази .наредба, .интегрираното .обучение .и .възпитание .на .децата .и .учениците .се .
организира .и .осъществява .от .детската .градина .или .училището, .съвместно .със .съответния .ресурсен .
център .за .подпомагане .на .интегрираното .обучение .и .възпитание .на .деца .и .ученици .със .специални .обра-
зователни .потребности, .[4] . .Етапите .за .интегриране .на .деца .със .СОП .са .най-общо .следните, .[4]:

1 . . В .началото .на .всяка .учебна .година .се .формира .със .заповед .на .началника .на .областния .РИО .Екип .
за .комплексно .педагогическо .оценяване .(ЕКПО), .който .се .състои .от .различни .специалисти: .
експерт, .психолог, .специален .педагог, .логопед, .учител .от .общообразователно .училище, .социа-
лен .работник .и .др . .ЕКПО .оценява .състоянието .на .децата .със .СОП .и .ги .насочва .към .съответ-
ните .детски .градини .или .училища .за .интегрирано .или .специализирано .обучение . .

2 . . Екип .в .детската .градина .или .училището .извършва .комплексно .педагогическо .оценяване .след .
насочването .на .децата .или .учениците .със .СОП .за .подпомагане .на .обучението .и .възпитание-
то .им . .

3 . . Директорът .на .детската .градина .или .училището .назначава .със .заповед .не .по-късно .от .1 .сеп-
тември .със .срок .1 .учебна .година .Екип .за .подпомагане .на .обучението .и .възпитанието .на .деца .и .
ученици .със .СОП . .Този .екип .има .много .функции, .най-важните .от .които .са: .

 .y осигурява .необходимите .дидактически .и .тестови .материали .за .комплексното .оценяване .
в .специално .обзаведена .за .целта .стая; .

 .y провежда . оценяване . на . образователните . потребности, . изготвя . становище . и . попълва .
карта .за .оценката .за .всяко .дете .или .ученик,

 .y разработва .в .началото .на .учебната .година .индивидуални .образователни .програми .за .съ-
ответната .учебна .година .съвместно .с .учители, .класен .ръководител, .възпитател, .психолог, .ре-
хабилитатор, .с .логопед, .с .родителя, .настойника .или .попечителя .и .със .специалиста, .определен .
от .директора .на .специализираната .институция .за .деца; .

 .y проследява .динамиката .в .развитието .на .детето .или .ученика .и .изпълнението .на .индиви-
дуалната .образователна .програма .в .края .на .всеки .учебен .срок .и .изготвя .писмен .доклад .до .дирек-
тора .на .детската .градина .или .училището .за .резултатите .от .обучението .и .възпитанието; .

 .y извършва .консултативна .дейност .с .всички .деца .и .ученици .в .групата .или .паралелката, .в .
които .са .интегрирани .деца .и .ученици .със .СОП; .

 .y извършва .консултативна .дейност .с .родителите, .настойниците, .попечителите .или .ди-
ректорите .на .специализираните .институции .за .деца, .както .и .с .учителите .

Министерството .на .образованието .и .науката .поддържа .база .данни .за .децата .и .учениците .със .
специални .образователни .потребности .и/или .с .хронични .заболявания, .които .се .обучават .интегри-
рано .или .в .специални .детски .градини .и .специални .училища . .В .базата .данни .се .съдържа .информация .за .
имената .на .децата .или .учениците, .здравословното .им .състояние .и .детската .градината .или .учили-
щето, .в .което .се .обучават . .

По .проект .„Квалификация .на .педагогическите .специалисти“ .по .оперативна .програма .„Развитие .
на .човешките .ресурси“ .през .2013 .г . .ще .се .проведе .обучение .на .учители .за .формиране .на .знания, .умения .
и .компетентности .за .работа .с .деца .и .ученици .със .специални .образователни .потребности . .От .всич-
ки .училища .и .детски .градини, .в .които .се .осъществява .интегрирано .обучение .на .деца .със .СОП, .се .обу-
чават .екипи .от .трима .човека . .Ще .бъдат .обучени .общо .4800 .учители .за .цялата .страна . .На .информа-
ционната .страница .на .проекта .четем: .„Проблематиката .е .нова .и .неразработена .в .система .за .цяла-
та .страна, .в .контекста .на .Стратегия .2020 .за .учене .през .целия .живот . .Изготвени .са .документация .
и .стандарти, .валидни .за .цялата .страна, .което .позволява .единен .подход .при .прилагането .на .педаго-
гическите .технологии .– .както .управленски .(от .страна .на .директорите), .така .и .изпълнителски .(от .
страна .на .учителите .и .непедагогическия .персонал) . .Много .малка .част .от .педагозите .в .общообразо-
вателното .училище .и .детска .градина .имат .специализирана .подготовка .за .работа .с .деца .със .СОП .– .
по .отношение .на .отделните .видове .увреждания .и .заболявания, .спецификата .на .организация .на .сре-
дата .им .(дневен .режим, .хранене, .рехабилитация, .съпътстваща .терапия .и .др .), .а .това .ги .резервира .и .
силно .затруднява .работата .им .с .тази .група .деца . .Липсва .или .е .недостатъчна .информираността .на .
социалната .среда .(родители .и .деца) .за .типологията .на .уврежданията .и/или .хроничните .заболявания .
при .децата, .за .техните .педагогически .измерения .като .базисно .условие .за .създаване .на .адекватни .ин-
дивидуални .педагогически .технологии .за .работа .с .тези .деца . .Отчита .се .необходимост .от .преодоля-
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ване .на .стигмата .и .съпротивите .на .приемащата .среда .(педагози, .непедагогически .персонал, .родите-
ли, .деца) .по .отношение .на .детето .със .СОП, .като .се .повишат .информираността .и .компетентно-
стите .им .по .отношение .на .включването .на .детето .със .СОП .в .детската .градина .и .общообразова-
телното .училище .“ .

В .заключение .са .обобщени .и .предложени .някои .идеи .за .подобряване .на .работата .с .деца .със .СОП .в .
контекста .на .развито .информационно .общество:

 .y Необходимо .е .да .се .направи .работещ .уеб .базиран .портал, .в .който .всички .субекти, .ангажирани .
с .обучението .и .възпитанието .на .децата .със .СОП .да .отчитат .своята .дейност .един .на .друг, .
за .да .има .приемственост .в .работата .на .отделните .екипи . .Иначе .съществува .реална .опасност .
при .смяна .на .екипите .всяка .учебна .година .да .бъдат .допуснати .грешки, .да .не .се .оцени .правилно .
развитието .на .детето .със .СОП, .всеки .нов .екип .трябва .да .бъде .информиран .какво .е .направено .
до .момента, .за .да .продължи .напред;

 .y На .този .портал .да .се .интегрира .форум, .където .открито .да .се .говори .за .проблемите .и .начини-
те .те .да .бъдат .разрешени;

 .y Всеки .родител .да .може .да .наблюдава .развитието .на .детето .си .в .образователен .план .през .очи-
те .на .неговите .учители, .психолози, .логопеди .и .ресурсни .учители; .

 .y Да .се .създаде .възможност .на .потребителите .на .портала .да .споделят .полезни .връзки .към .елек-
тронни .страници .с .полезен .софтуер .или .специализирано .обучение .на .хора .с .увреждания . .Така .
потребителите .ще .имат .възможност .да .споделят .свободно .разпространявани .програми .като .
предложената .програма .за .преобразуване .на .текст .в .Брайлова .азбука;

 .y Да .се .поддържа .база .данни .с .материали .в .помощ .на .учители .и .родители .на .деца .със .СОП;
 .y Да .се .говори .открито .за .проблемите, .да .се .предлага .квалифицирана, .безплатна .помощ .от .пси-

холози, .които .да .работят .и .с .децата, .и .с .родителите .на .децата .със .СОП, .за .да .ги .подкрепят .в .
трудния .път, .който .са .поели .в .живота . .

 .y Да .се .представя .информация .за .различни .проекти, .програми .и .фондации, .които .предлагат .по-
мощ .за .децата .с .увреждания .
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ФОРМИРАНЕ НА ПОНяТИя ЧРЕЗ ИЗПОлЗВАНЕ НА ПРОблЕМНИя ПОДхОД 

coNcEpT formaTIoN TrouGhT problEm approach IN EDucaTIoN
assoc. proff. Nadezhda angelova Kaloyanova
university „proff. Dr assen zlatarov“, burgas 

abstract: .This .research .presents .approach .for .the .formation .of .concepts .by .implementing .a .problem-based .
learning . . A . didactic . framework . for . this . process . is . discussed . . Particular . model . of . concept . formation . through .
implementation .of .problem-based .learning .classroom .is .presented .

Keywords: .problem .solving, .situational .approach, .concept .formation

Съвременното .образование .е .ориентирано .към .развитие .на .всички .сфери .на .личността: .инте-
лектуална, .социална, .емоционална, .мотивационна, .психо-моторна .(сфера .на .активност) . .Посочена-
та . тенденция . преосмисля . традиционната . интерпретация . на . педагогическото . взаимодействие . . В .
актуалната .ситуация .двата .субекта .са .взаимно .повлияни, .а .целта .е .те .да .израстват .професионал-
но .и .личностно .формирайки .и .развивайки .умения .за .учене .през .целия .живот . .Решаването .на .пробле-
ми .е .едно .от .основните .умения .на .21 .век, .част .от .т .нар . .ключови .компетентности, .описани .в .евро-
пейската .референтна .рамка .за .ключовите .компетентности .за .учене .през .целия .живот . .Ето .защо .из-
ползването .на .проблемния .подход .в .обучението .добива .все .по-голяма .актуалност .

Проблемността .се .възприема .като .инвариантен .дидактически .подход . .Следствие .от .използва-
нето .на .този .подход .в .педагогическата .практика .е .формирането .на .умения .за .дейстивие .в .реални .
житейски .ситуации, .в .които .личността .използва .целия .си .потенциал, .за .да .решава .възникващите .
проблеми . .Умението .да .се .решават .проблеми .е .контестно .на .образователната .среда .– .то .се .форми-
ра .както .в .обучението .по .отделни .учебни .дисциплини, .така .и .по .време .на .цялостното .битуване .на .
ученика .в .училище . .

Приема .се, .че .проблемността .е .„методически .елемент, .чрез .който .от .една .страна .се .постига .
истинно .познание, .а .от .друга .– .се .стимулира .креативното .начало .на .това .познание“ . .В .този .сми-
съл .проблемността .осигурява .реализиране .на .конструктивистски .ориентирано .обучение, .при .което .
познанието .се .формира .самостоятелно .от .ученика, .с .дискретната .подкрепа .на .учителя .[1] . .

В .рамките .на .конструктивистската .парадигма, .проблемното .обучение .изисква .използването .на .
няколко .подхода: .екологичния, .епистемологичния .и .ситуационния . .

В .теорията .за .дидактическите .ситуации .използването .на .трите .подхода .се .разбира .като .пред-
поставка .за .формиране .на .знанието, .което .е .„ . . . .резултат .от .взаимодействието .между .учениците .и .
специфичната .среда, .организирана .от .учителя .в .рамките .на .една .дидактическа .ситуация“ .[3] . .Про-
блемността, .от .своя .страна, .се .разглежда .като .водещ .фактор .за .развитие .на .знанието .в .„естествен .
ред“, .а .именно .чрез .неговото .ситуиране .в .учебната .среда, .като .този .ред .е .от .действия, .през .форму-
лиране .и .валидизиране, .до .институционализиране .

Трите .действия .изискват .различен .тип .взаимодействие .между .учителя .и .ученика . .Самото .педа-
гогическо .взаимодействие, .като .партньорски .акт, .изисква .ясно .разбиране .и .взаимно .приемане .на .ус-
ловията .и .структурните .компоненти .на .процеса .на .обучение . .

Учителят .– .като .водещ .субект .на .педагогическото .взаимодействие, .предлага .и .договаря .с .уче-
ниците .възможните .аспекти .на .взаимодействието, .ориентирайки .средата .според .трите .подхода . .
Уместно .е .учителят, .да .представи .рамката .на .структурно-съдържателните .компоненти .на .про-
цеса .на .обучение . .Неговата .роля .на .фасилитатор .в .процеса .на .обучение .изисква .да .улесни .възприема-
нето .и .припознаването .от .страна .на .ученика .на .тези .компоненти, .с .което .ще .се .постигне .тяхно-
то .ефективно .и .пълноценно .участие .в .самия .процес .

В . този . смисъл, . учителят . следва . да . обоснове . формите, . методите, . принципите . и . средствата, .
чрез . които . ще . се . осъществява . проблемното . обучение . . Освен . осъзнати . от . страна . на . ученика, . те .
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трябва .да .са .осмислени, .както .и .следва .постепенно .да .се .превърнат .в .негови .собствени .инструмен-
ти .за .действие .в .образователната .среда . .

Дидактическата .рамка .на .проблемното .обучение .би .могла .да .се .представи .в .следния .вид:
 .y Форми .на .обучение .– .водеща .форма .на .проблемното .обучение .е .дидактическата .ситуация . .В .

дидактически .аспект .тя .би .могла .да .се .отнесе .към .т .нар . .общи .форми .на .обучение, .т .е . .тя .е .об-
ща .за .конкретните .форми .на .обучение . .Когато .се .касае .за .процеса .на .училищно .обучение, .ди-
дактическата .ситуация .се .приема .за .част .от .урока . .Предвид .относителността, .характерна .
за .битието .на .компонентите .на .дидактическата .система, .дидактическата .ситуация .се .реа-
лизира .с .помощта .на .останалите .общи .форми .на .обучение .– .групова .работа, .самостоятелна .
работа .

 .y Методи .на .обучение .– .в .някои .източници .учебните .проблеми .се .разглеждат .като .метод .на .
обучение, .който .се .отнася .до .групата .на .„имитативни .методи“ . .При .реализирането .на .про-
блемно .обучение .в .урока, .обаче, .решаването .на .проблеми .следва .да .се .приема .за .мета-метод, .
който .предполага .адекватното .използване .и .на .други .методи .за .обучение . .Техният .избор .и .реа-
лизация .се .съобразява .с .традиционните .детерминанти .на .методите .за .обучение . .Специфично-
то .е, .че .подходът .на .преподаване .в .условията .на .проблемно .обучение .е .фасилитаторен, .което .
предполага .учителят .и .учениците .да .споделят .използването .на .методите .

 .y Принципи .на .обучение .– .актуалните .и .класическите .принципи .на .обучение .се .отнасят .и .до .
обучението .в .условията .на .проблемност . .Те .трябва .да .бъдат .припознати .и .от .двата .субекта, .
а .съблюдаването .им .следва .да .се .осмисли .пълноценно .от .ученика .

 .y Средства .на .обучение .– .при .осъществяването .на .проблемно .обучение .изборът .и .използването .
на .различни .средства .би .следвало .да .е .приоритет .в .дейността .на .ученика, .а .учителят .да .оказ-
ва .деликатна .подкрепа .

В .настоящото .съобщение .ще .бъде .представен .един .подход .за .формиране .на .понятия .чрез .използ-
ване .на .проблемност .в .обучението . .Той .е .разработен .от .П . .Брусо .[4] .и .дава .представа .за .процедура-
лизацията .на .този .процес .

Според .Брусо, .проблемната .ситуация .следва .да .се .разгърне .в .четири .под-ситуации, .всяка .от .кои-
то .изисква .определен .тип .поведение .от .страна .на .учителя .и .ученика .(Фиг . .1) . .Всяка .ситуация .включ-
ва .фази .на .действие .(Фиг . .1) . .

Фигура 1. Фази на действие в дидактически ситуации (по Брусо, 1997)
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В .дидактически .ситуации .на .действие, .знанието .на .ученика .му .позволява .да .действа .върху .про-
блемна .ситуация, .която .в .замяна .трябва .да .стане .повод .или .за .изменение .на .това .действие, .или .за .
подкрепа .на .решението .за .действие . .Вербализацията .започва .още .в .тази .ситуация, .но .сутиациите .с .
комуникативна .цел .са .тези .за .формулиране . .Според .Брусо .[4], .първите .съобщения, .които .се .отпра-
вят .към .другите, .са .„репертоар“, .който .не .е .достатъчно .информативен .относно .функциониране-
то .на .знанията . .

Във .фазата .на .вербализация, .която .възниква .между .ситуацията .на .действие .и .ситуацията .на .
формулиране, .започва .етап .на .обмен, .съвпадащ .с .процеса .на .комуникация . .Макар, .учениците .да .спо-
делят .собствените .си .процедури .за .решение, .те .по .същество .извършват .поредица .от .действия, .
които .вече .са .известни .на .другите . .Това .означава, .че .фаза .вербализация .е .състояние, .ето .защо .кога-
то .ученикът .взаимодейства .със .ситуацията .по .време .на .фаза .действие, .той .не .следва .задължител-
но .да .може .да .изрази .знания .при .изпълнението . .Това .се .постига .по-късно .– .в .процеса .на .комуникатив-
ните .фази, .когато .учениците .са .стигнали .до .формулиране .на .знанието .и .го .представят .на .други-
те . .В .този .момент, .информацията .трябва .да .се .разбира .и .да .се .трансформира .от .събеседника .в .съ-
ответни .решения . .Ситуацията .на .валидизиране .представлява .преход .от .емпирично .потвърждава-
не .на .твърдението .в .признаване .от .всички .и .включане .в .известни .теории . .Според .Margolinas .[по .3], .
това .включва .създаване .на .условия .за .преход .от .асертивна .към .аподидактична .истина, .която .се .на-
мира .в .науката . .

Процесът .на .установяването .на .понятието .в .ситуацията .на .валидизиране .(дефиниране .на .по-
нятието) .изяснява .възпитателните .последствия .от .прилагането .на .проблемния .подход .в .обучение-
то . .В .тази .ситуация .се .открояват .аспектите .на .проблемността .по .отношение .на .формирането .
на .справедливо .отношение .към .научната .истина, .т .е . .до .признаването .на .познанието .като .правил-
но .или .неправилно . .Според .Е . .Петкова .[2] .„ . . . .педагогическите .измерения .на .справедливостта“ .се .от-
насят .до .„детската .активност . . .“ . .Авторката .намира, .че .справедливостта, .като .категория .на .пе-
дагогическата .етика, .е .„качество .на .педагога“, .което .осигурява .реализирането .на .принципа .за .актив-
ност . .Според .Петкова, .този .принцип .е .свързан .със .„ . . . .свобода(та) .на .изразяване .на .детето .в .процеса .
на .взаимодействие“, .което .е .предпоставка .качеството .справедливост .да .се .формира .и .у .ученика .[2] .

Справедливостта, . съотнесена . към . проблемността . в . обучението, . има . подчертани . дидактиче-
ски .проекции .и .може .да .се .разглежда .като .измерител .за .нивото .на .постигната .компетентност .от .
страна .на .ученика . .
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сПОсОбНОсТТА „ДЕФИНИРАНЕ НА ЧУВсТВАТА“ – ПРЕДПОсТАВкА ЗА 
ЕМОЦИОНАлНА ИНТЕлИГЕНТНОсТ В ПРЕДУЧИлИЩНА ВЪЗРАсТ 

ThE abIlITy „DEfINITIoN of fEElINGS“ – a prEcoNDITIoN for EmoTIoNal INTEllIGENcE 
IN prESchool aGE
assoc. prof. Dr radoslav Ivanov penev, assoc. prof. Dr luboslava Dimitrova peneva 
Sofia university „St. Kliment ohridski“, faculty of primary and preschool Education 

abstract. .Preschool .age .is .a .complex .process .of .development .of .emotional .regulation .as .being .able .to .deal .with .
child`s .own .situational . emotions .by . socially . acceptable .and .approved .behaviour .models . .Therefore, . the .vision .
for .laying .the .foundations .of .emotional .intelligence .in .this .age .period .updated .necessity .of .forming .the .ability .to .
recognize, .naming .and .identifying .feelings . .

The .results .presented .reflect .the .dynamics .of .the .orientations .of .preschool .and .primary .school .age .to .diversity .
situationalness . and . mobility . of . emotions . as . a . group . of . mental . processes . and . conditions . related . to . the . needs, .
motives .and .vitality .of .the .people . .

The . specifics . of . the . study . is . realized . by . game-cognitive . situation . „world . of . feelings .“ . Presented . as . a .
psyshopedagogical .vision .technology .integrates .the .unity .of .diagnostic .and .forming .projections .in .both .personal .
/individual .correctional . interaction/ .and . in . the .group .plan ./situated . interactivity/ .because . the .election .of .each .
child .logically .create .opportunities .for .discussion .with .adults .and .other .children .in .the .group ./class/ . .Actuality .it .
is .related .to .the .idea .that .emotions, .including .negative, .no .cause .for .shame, .and .normal .reality .that .needs .to .be .
tested .to .know .and .express .

The .child .must .learn .to .distinguish .between .actions ./acts .of .aggression/ .and .feelings ./desire .for .aggression/ . .
Feelings .arise .spontaneously .and .defy .control .actions .can .be .controlled .

Ability . to . „recognize, . naming . and . identifying . feelings“, . is . a . precondition . for . prevention . of . problematic .
behavior .and .aggressive .actions .

Keywords: preschool . age; . emotions . and . emotional . regulation; . emotional . intelligence; . dynamics . in . the .
orientation .of .preschool .and .primary .school .age .to .emotional .states; .formation .of .ability .to .recognize, .naming .and .
identifying .feelings .

Актуалност на проблема за емоционалната регулация на чувствата и емоционалната интели-
гентност

В .предучилищна .възраст .са .налице .поразителни .промени .в .равнището .на .самоконтрол .и .социал-
но-емоционална .компетентност . .Макар .децата .на .две .години .да .притежават .същия .комплекс .от .ба-
зисни .емоции, .както .и .шест-седемгодишните, .те .ги .изразяват .веднага, .непосредствено .и .пряко . .В .
края .на .предучилищния .период .децата .реагират .в .много .по-голяма .степен .обмислено .и .предсказуемо, .
способни .са .да .контролират .поведението .си, .да .владеят .емоциите .си .и .да .ги .изразяват .по .разноо-
бразни .начини . .Този .процес .на .„управление“ .на .широкия .спектър .от .емоции .и .чувства .е .много .тру-
ден, .защото .едни .от .тях .доставят .удоволствие ./радост, .гордост, .обич/, .а .други .са .не .дотам .при-
ятни ./гняв, .страх, .тъга, .тревога, .разочарование, .ревност/ . .Освен .това, .децата .трябва .да .откриват .
свои .начини .за .разрешаване .на .противоречията .с .другите, .особено .с .тези, .от .които .са .зависими, .да .
демонстрират .и .същевременно, .да .съобразяват .формиращия .се .индивидуален .стил .на .дейност .и .по-
ведение .с .двустранната .зависимост .и .обвързаност .от .своите .родители .и .конкретно, .с .равнището .
на .емоционална .привързаност .към .референтния .възрастен, .обикновено .майката . .

Емоционалната .привързаност, .характеризираща .се .с .интензивни .двустранни .чувства .и .жизне-
но .важни .емоционални .отношения .е .динамично .образувание, .преминаващо .през .следните .фази .на .раз-
витие .[3]:

- .Приспособяване .и .интерес .към .света: .от .раждането .до .3 .месец .
Стремежът .на .детето .към .покой .и .регулярен .ритъм .на .живот .се .съчетава .със .сензитивност .към .

социалното .обкръжение .и .желание .за .връзка, .но .бебетата .все .още .не .правят .„емоционална .разлика“ .
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между .възрастните, .грижещи .се .за .тях .и .другите .хора;
- .Влюбеност: .от .2 .до .7 .месец .
Детето . насочва . вниманието . си . към . близките . и . реагира . с . усмивка . и . движения . на . тялото . при .

приближаването .им, .т .е . .светът .на .хората .става .все .по-привлекателен, .вълнуващ .и .доставящ .удо-
волствие;

- .Развитие .на .интенционална .комуникация: .от .3 .до .10 .месец .
Детето .започва .да .води .емоционален .диалог .с .другите .– .майката, .бащата, .братята .и .сестрите, .

и .то .инициират .своя .собствена .последователност .на .взаимодействие .– .обмяна .на .погледи, .усмивки, .
кратки .игри, .паузи .в .общуването;

- .Поява .на .устойчиво .чувство .„Аз“: .от .9 .до .18 .месец .
Детето .е .способно .да .уведоми .родителя .за .своите .потребности .навреме .и .правилно, .и .да .прие-

ма .по-активна .роля .в .емоционалното .общуване .чрез .вербализация .и .емоции .на .гняв, .печал .и .радост;
- .Развитие .на .емоционално .въображение: .от .18 .до .36 .месец .
Детето .е .способно .на .символно .изобразяване, .игрова .имитация, .създаване .на .вътрешни .образи .на .

хора .и .предмети .и .следователно, .на .усвояване .на .социални .знания .и .правила . .Чувството .„Аз“ .прово-
кира .амбивалентни .потребности .на .автономия .и .зависимост, .емоционалното .развитие .прогресира .
в .усвояване .на .социалните .емоции .съчувствие, .смущение, .срам, .гордост .и .вина;

- .Емоционално .мислене: .от .38 .до .48 .месец .
То .е .основата .за .развитие .на .фантазията, .реализма .и .самооценката . .Взаимоотношенията .с .близ-

ките .възрастни .приемат .формата .на .емоционално .партньорство, .детето .е .способно .да .се .съобра-
зява .с .техните .емоции .и .да .променя .поведението .си .съобразно .очакванията .им, .и .постигането .на .
собствените .цели .

Особено . актуални . концепции . в . дефинирането . на . спецификата . на . емоционалното . развитие . в .
предучилищния .период .са .психодинамичния .подход .на .Е . .Ериксън, .акцентиращ .върху .емоциите, .вле-
ченията .и .конфликтите .в .контекста .на .кризисните .периоди .на .развитието .в .тази .възраст, .както .
и .теорията .за .емоционалната .интелигентност .на .М . .Гитуни . .

Дефинираните .от .Е . .Ериксън .кризи .в .периода .на .предучилищна .възраст .„автономия .– .страх . /
срам/ .и .съмнение“ .и .„инициатива .– .чувство .за .вина“ .характеризират .динамиката .при .разпознаване .
на .собствените .и .чуждите .емоции .от .децата, .и .формирането .на .способност .за .емоционална .регула-
ция .на .поведението .в .контекста .на .еталоните .на .родителски .образци .и .степента .на .емоционално-
личностния .характер .на .фамилната .констелация .[2] .

М . .Гитуни .разглежда .ролята .и .възможностите .на .семейната .среда .за .придобиване .от .детето .
на .устойчива .идентичност .и .интерпретира .понятието .„емоционална .интелигентност“ .в .моделен .
план .и .процесуален .контекст .чрез .следните .взаимосвързани .аспекти .[1]:

- .Опознаване .(прочит) .на .собствените .и .чуждите .емоции;
- . Равновесие . (управление) . на . емоциите . – . способност . за . приспособяване . на . емоциите . в . зависи-

мост .от .ситуацията .чрез .разграничаване .на .личните .чувства .от .тези .на .другите;
- .Самомотивация .– .способност .за .мотивиране .с .цел .реализация .на .дългосрочни .проекти;
- .Улавяне .на .чуждите .емоции .(емпатия) .– .способност .за .чувствителност .към .това, .което .из-

питват .другите .(дешифриране .на .несловесните .съставки .на .комуникацията);
- .Контрол .(овладяване) .на .междуличностните .отношения .– .умение .за .поддържане .на .добри .вза-

имоотношения .с .другите .и .управление .на .техните .емоции .чрез .собствените .мотивации .и .емоции .
(краен .етап .в .модела .на .емоционалната .интелигентност, .включващ .като .предпоставки .другите .че-
тири .аспекта) .

Следователно, в предучилищна възраст е налице сложен процес на развитие на емоционалната регула-
ция като умение за справяне със собствените ситуативни емоции чрез социално приемливи и одобрявани 
модели на поведение. Ето защо, визията за полагане основите на емоционалната интелигентност в то-
зи възрастов период актуализира необходимостта от формиране на способност за разпознаване, назова-
ване и определяне на чувствата.

специфика и конкретика на изследването
Представените .резултати .отразяват .динамиката .в .представите .и .ориентациите .на .деца .от .

предучилищна .и .начална .училищна .възраст .към .многообразието, .ситуативността .и .мобилността .
на .емоциите .като .група .психически .процеси .и .състояния, .свързани .с .потребностите, .мотивите .и .
жизнената .дейност .на .хората .
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Спецификата . в . реализацията . на . изследването . е . свързана . с . игрово-познавателната . ситуация .
„Светът .на .чувствата“, .конкретизирана .в .четири .профилни .аспекта, .които .представят .негови-
те .целеви, .технологични .и .резултативни .параметри .по .посока .стимулиране .процеса .на .развитие .на .
емоционална .интелигентност .в .предучилищна .възраст .

1 . .Разпознаване, .назоваване .и .определяне .на .емоционалните .състояния .„радост“, .„тъга“, .„гняв“, .
„страх“, .„безразличие“ .и .„изненада“ .в .три .категориални .позиции: .емоционално .състояние .на .субекта .
/например, .„ .Изненадан .е .човек, .който .…… .“/; .персонификация .на .емоциите .като .субективно .пре-
живяване ./например, .„Изненадвам .се, .когато .… . . .“; .обобщаваща .коментарна .визия .на .емоционалните .
състояния ./например, .„Изненадата .е .… . .“ .

2 . .Определяне .на .„добрите“ .и .„лошите“ .чувства .чрез .съотнасянето .им .с .категории, .определени .
от .представните .ориентации .на .децата .

3 . .Степен .на .актуалност .на .изразяване ./прикриване/ .на .чувствата .пред ./от/ .другите .
4 . .Дефиниране .на .разликата .между .негативните .чувства .и .агресивните .действия .в .контекста .

на .нормалността .на .изпитването .на .първите .и .деструктивността .на .„прилагането“ .на .вторите .
спрямо .други .хора ./например, .Каква .е .разликата .между .това .да .искаш .да .удариш .някого .и .наистина .
да .го .направиш?“/ .

Игрово-познавателна ситуация „светът на чувствата“
Инструкция: .Подгответе .карти .с .лица, .изобразяващи .емоционалните .състояния .„радост“, .„тъ-

га“, .„гняв“, .„страх“, .„изненада“, .„безразличие“ . .Компонентите .на .всяка .рисунка .са .кръгла .глава, .очи, .
нос .и .устни . .Покажете .рисунките .на .децата .и .им .предложете .да .разпознаят .отделните .състоя-
ния, .довършвайки .изреченията . .Например: .„Изплашен .е .човек, .който . . . .“; .„ .Страхувам .се, .когато .…“; .
„Страхът .е .… .„

 .

Допълнете .описанията .им .и .дискутирайте .има .ли .„добри“ .и .„лоши“ .чувства, .трябва .ли .чувства-
та . да . се . скриват . от . другите . хора, . каква . е . разликата . между . негативните . чувства . и . агресивните .
действия . .Докато .говорите, .опитвайте .се .да .представяте .различните .емоционални .състояния .чрез .
лицата .си .и .да .ги .разпознавате . .Можете .да .използвате .и .огледало .

Запознайте .родителите .на .децата .с .техните .определения .

Разпознаване, назоваване и определяне на чувствата: Резултати
Представените . резултати . характеризират . дефинициите . на . децата . относно . емоционалните .

състояния .„гняв“, . „страх“, . „изненада“ .и .„безразличие“ . .Ориентациите .спрямо .емоционалните .със-
тояния .„радост“ .и .„тъга“ .сме .представили .в .доклада .„Светът .на .чувствата .– .възрастова .динами-
ка .и .профилни .специфики“ .[4] .

 .
Таблица 1.Светът на чувствата: Гняв

 

 .
Възраст .на .децата ./ .Дефиниции .

 

4-5 .години 6-7 .години 8-10 .години 11-12 .години

Ядосан /гневен/ е човек, който …

…не .е .спокоен .
…е .ядосан .
…татко .му .се .е .скарал .
много .и .той .се .е .ядосал .

…го .дразнят .
…много .се .ядосва .
…се .скара .с .друг .
…е . направил . нещо . ло-
шо .и .възрастните .му .се .
карат .

…не . може . да . свърши .
нищо .
…е .изнервен .

…губи .контрол .от .яр-
ост . и . може . да . нарани .
човек .
…удря, . бие, . плаче, . за-
щото .са .го .предизвика-
ли .с .нещо .

Ядосвам /гневя/ се, когато …
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… .ме .ударят .
… .ме .лъжат .
… .не .ме .слушат

… .ми .е .скучно .
… .ми .вземат .играчката .
… . никой . не . иска . да . иг-
рае .с .мен .
… . ми . кажат, . че . съм .
грозна .

… . не . получавам . това, .
което .искам .
… .не .успявам .

… .някой .ме .е .изнервил .
… .някой .е .направил .не-
що, . което . не . ми . харес-
ва .
… .говорят .зад .гърба .ми .
 .

… .ми .спрат .телевизия-
та .и .интернет .
… . сестра . ми . направи .
пакост .
… . .не .ми .позволяват .да .
играя .
… .ме .драскат .
… .се .сбием .със .сестра .ми .
… .угасят .тока .

Гневът е …

… .лош .
… .страшен .

… .нещо .лошо .
… .най-лошото .чувство .

… .лошо .чувство .
… .вреден .за .децата .

… . чувство, . което . по-
някога .те .кара .да .викаш .
и .чупиш .
… .чувство, .когато .хо-
рата .са .ядосани .
… .слабост .

Таблица 2. Светът на чувствата: Страх

 

 .
Възраст .на .децата ./ .Дефиниции .

 

4-5 .години 6-7 .години 8-10 .години 11-12 .години

Изплашен е човек, който …

… . се . страхува . от . не-
що .
… .се .страхува .от .поч-
ти .всичко .

… .го .е .страх .
… . срещне . лоши . хора .
или .животни .
… .е .сам .в .тъмната .го-
ра .
… .е .стреснат .

… .преживее .земетресе-
ние .
… . му . се . случи . нещо .
страшно .
 .

… .е .притиснат .натяс-
но .
… .се .чувства .като .в .ка-
пан . .

Страхувам .се, .когато .…

… .съм .с .мама .и .я .изгубя .
от .поглед .
… .е .тъмно .
… .съм .в .гората .

… . сънувам . лоши . рабо-
ти .
… . гледам . страшни .
филмчета .
 .
 .

… .е .тъмно .
… .се .стресна .

… .е .тъмно .
… .от .високо .
… .от .силно .люлеене .на .
люлката .
… .остана .сама .
… .се .случи .нещо .лошо .с .
роднините .ми .

Страхът .е .…

… .когато .не .можеш .да .
заспиш .
… .да .си .изплашен .
… .да .трепериш

… .лошо .чувство .
… .нещо .плашещо .
 .

… .за .слаби .хора .
… .чувство .на .тревога .

… . чувство, . което . те .
кара .да .се .ужасяваш .от .
някои .ситуации .или .хо-
ра .
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Таблица 3. Светът на чувствата: Изненада

 

 .
Възраст .на .децата ./ .Дефиниции .

 

4-5 .години 6-7 .години 8-10 .години 11-12 .години

Изненадан е човек, който …

… .се .учудва .от .нещо .
… .е .получил .подарък .

… . не . очаква . нещо, . а . го .
получава .
… .срещне .приятел, .

… . получава . подаръци .
без .повод .
 . . . .не .е .очаквал, .че .нещо

… . не . е . очаквал . дадена .
ситуация .и .в .някои .слу-
чаи .не .може .да .повярва .

когото .не .е .виждал .от-
давна .
… .излиза .навън .
… .отива .на .море .
… . не . знае, . че . има . рож-
ден .ден, .а .има .

 .ще .се .случи .

Изненадвам се, когато …

… .се .учудвам .
… .ми .дадат .подарък .

… . мама . и . тате . ми . по-
дарят .нещо, .а .не .го .оч-
аквам .
… . гостите . ми . напра-
вят .подарък .
… .ходя .на .ново .място .
… .променят .едно .дет-
ско .

… . мама . се . съгласява . с .
мен .
… .науча .нещо, .което .не .
е .истина .

… .ми .се .случи .нещо .не-
очаквано .
… . не . съм . очаквала . та-
кава .ситуация, .а .съвсем .
друга .
 .

Изненадата е …

… .хубава .
… .подарък .

… .весело .чувство .
… .добро .чувство .
 .

… .приятно .чувство . … .смесено .чувство, .мо-
же . да . бъде . приятна . и .
лоша .
… . чувство, . което . те .
кара .да .преминеш .в .дру-
го .чувство .

Таблица 4. Светът на чувствата: Безразличие

 

 .
Възраст .на .децата ./ .Дефиниции .

 

4-5 .години 6-7 .години 8-10 .години 11-12 .години

Безразличен е човек, който …

… .не .му .се .прави .нищо .
… .не .му .е .нищо .

… .е .по-малко .и .добър, .и .
лош .
… .не .го .интересува .ни-
що .
… .не .се .е .променил .

… .не .се .интересува .от .
нищо .
 .

… .мисли .само .за .себе .си .
… .не .се .интересува .от .
дадена . ситуация . или .
човек
… . не . различава . добро .
от .лошо .

Безразлично ми е, когато …

… .не .ми .се .играе .
… .ми .се .карат .

… .ми .е .скучно .
… . нещо . не . ме . интере-
сува .
… .съм .сърдит .
… .ходим .на .детска .и .си .
викаме .

… . не . се . интересувам .
от .нищо .
… .някои .неща .не .ме .ин-
тересуват .

… .когато .съм .имала .на-
товарващ . ден . и . нямам .
сили .за .повече .емоции .
… . другите . говорят . за .
трети .
 .
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… . спя, . а . децата . ме . съ-
буждат .
… .нищо .не .се .случва .

Безразличието е …

… .когато .само .така .си .
гледаш .
… .лошо .

… .скучно .
… . когато . нито . ти . е .
тъжно, . нито . ти . е . ве-
село .
… .че .не .си .различен .
… .че .си .останал .лош .
… .лошо .чувство .

… .да .не .те .интересува .
какво .става .
… .за .скучни .хора .
… .да .не .помагаш .

… . когато . нямаш . цели, .
които .да .постигнеш .
… .лошо .качество .
… .не .е .чувство, .а .измо-
рен .вариант .на .такова .

Разпознаване, назоваване и определяне на чувствата: Аналитични акценти

Емоционално абстрактно състояние на субекта
- .Дефинитивното .съдържание .на .понятието .„гняв“ .отразява .разбирането .за .липсата .на .спокой-

ствие, .изнервеност .и .загуба .на .контрол, .вследствие .на .предизвикателства .от .другите .и .анотации .
от .възрастните, .особено .родителите . .В .контекста .на .възрастовата .динамика .е .налице .известно .
повторение .на .определенията .при .децата .от .предучилищна .възраст ./гневен-ядосан/ .и .обобщаваща .
визия .на .понятието .при .децата .от .начална .училищна .възраст .като .причини ./изнервеност, .липса .на .
контрол, .отправени .предизвикателства/ .и .агресивни .прояви, .вследствие .на .причините .

- .Децата .характеризират .уплашения .човек .като .страхуващ .се .от .нещо .конкретно .или .от .всич-
ко ./предучилищна .възраст/ .и .като .поставен .в .неблагоприятна .житейска .ситуация ./начална .училищ-
на .възраст/ . .В .този .контекст, .в .дефинициите .на .по-малките .деца .е .налице .припокриване .на .речевия .
изказ, .както .и .при .определенията .на .гнева, .а .при .по-големите .– .разширена .семантична .характерис-
тика .на .понятието . .

- . Дефинициите . за . емоцията . „изненада“ . като . възрастова . динамика . отбелязват . тенденция . от .
възприемането .й .като .нещо .неочаквано .приятно, .материализирано .най-често .в .подаръци ./предучи-
лищна .възраст/ .към .също .така .непреднамерена .ситуация, .която .обаче .може .да .се .разглежда .както .в .
положителен, .така .и .в .отрицателен .вариант ./начална .училищна .възраст/, .което .свидетелства .за .
по-богатия .„негативен“ .субективен .опит .на .по-големите .деца .

- .Най-големите .трудности .в .дефинирането .на .чувствените .абстрактни .състояния .на .субекта .
са .налице .при .определянето .на .емоционалното .състояние .„безразличие“, .особено .при .децата .от .пре-
дучилищна .възраст .– .„не .му .се .прави .нищо“, .„по .малко .добър .и .лош“, .„не .се .е .променил“ . .Това .може .да .
се .обясни .с .неопределеността .на .тази .емоция .като .позитивна .или .негативна .и .като .биполярна .с .дру-
га .емоция, .което .затруднява .класификацията .й .в .спектъра .на .състоянията .като .персонално .опреде-
ляне .поради .недостатъчния .субективен .опит, .в .който .липсата .на .отношение .към .дейност, .ситуа-
ция .и .друг .човек .е .все .още .непонятна, .неактуална .и .неестествена .за .децата .

Персонификация на емоциите като субективно преживяване
Опредметяването .на .емоциите .чрез .личните .преживявания .се .характеризира .със .следните .дефи-

нитивни .специфики:
- .Децата .от .предучилищна .възраст .свързват .своя .гняв .с .най-различни .видове .агресивни .прояви .

спрямо .тях ./удари, .лъжи, .обиди, .отнемане .на .играчка/, .както .и .с .директни ./“никой .не .иска .да .играе .с .
мен“, .„не .ми .позволяват .да .играя“/ .и .индиректни ./“спрат .ми .телевизията .и .интернет“, .„угасят .то-
ка“/ .посегателства .върху .правото .им .да .упражняват .любимата .дейност .„игра“ .в .конкретно .сюже-
тен .и .информационно .познавателен .контекст . .При .по-големите .е .налице .обобщаващо .опредметява-
не .на .персонификацията .на .гнева, .свързано .с .липсата .на .удовлетворяване .на .желанията .и .интереси-
те, .на .потребността .от .успех .и .на .конфронтация .с .друг .човек, .вследствие .на .негативното .му .от-
ношение .и .поведение .

- .Няма .ясно .изразена .динамика .в .персонифицирането .на .емоцията .„страх“, .т .е .независимо .от .
възрастта .тя .се .свързва .най-вече .с .тъмнината, .лошите .сънища, .агресивните .сцени .във .филми, .само-
тата .

- .Опредметяването .в .личен .план .на .емоцията .„изненада“ .не .се .различава .съществено .от .опреде-
лянето .й .като .абстрактно .състояние .на .субекта .– .позитивизъм .при .неочаквани .подаръци .при .деца-
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та .от .предучилищна .възраст .и .отчитането .на .възможните .позитивни .и .негативни .варианти .на .
тази .емоция .при .децата .от .начална .училищна .възраст . .

- .В .персонифицираното .дефиниране .на .емоцията .„безразличие“, .отнесено .към .субективния .оп-
ит, .децата .дават .по-точни .и .конкретни .отговори, .свързани .със .скуката, .липсата .на .интерес, .емо-
ционалната .натовареност, .вследствие .на .умора . .

Обобщаваща коментарна визия на емоционалните състояния
Обобщената .характеристика .на .емоционалните .състояния .ги .класифицира .в .две .основни .групи: .

Позитивни .– .„радост“ .и .„изненада“; .Негативни .– .„тъга“, .„гняв“, .„страх“ .и .„безразличие“ .
- .Определянето .на .емоциите .„гняв“ .и .„страх“ .ги .поставя .в .спектъра .на .негативните .чувства, .

защото .гневът .се .дефинира .като .„лошо .чувство“, .„вреден .за .децата“ .и .„слабост“, .провокираща .аг-
ресивни .прояви, .а .страхът .– .като .„чувство .на .тревога“, .„чувство, .което .те .кара .да .се .ужасяваш“ .и .
отново .като .„лошо .чувство“ . .Към .тази .констатация .можем .да .добавим .и .разсъжденията .на .децата .
относно .емоцията .„тъга“, .определена .като .„лошо .чувство“, .което .е .„вредно .за .здравето“ .и .при .кое-
то .човек .няма .настроение, .мъчно .му .е .и .страда, .както .и .може .да .му .е .скучно .[4] .

- .В .тази .обобщена .негативна .категория .на .емоционалните .състояния .можем .да .прибавим .и .без-
различието, .определено .като .„лошо .чувство“ .и .свързано .с .липсата .на .цели, .интереси, .полезност .за .
другите .и .скука .

- .На .другия .полюс .са .дефинициите .на .емоцията .„изненада“ .– .„весело, .добро .и .приятно .чувство“, .
при .отчитане .на .възможността .от .по-големите .деца .за .позитивните .и .негативни .проекции .на .ед-
на .изненада . .Определенията .за .изненадата .се .доближават .до .дефинирането .на .радостта .като .хуба-
во, .добро .и .приятно .чувство, .което .предизвиква .положителни .емоции .[4] .

Заключение
Като .психолого-педагогическа .визия .представената .технология .съвместява .в .единство .диагнос-

тични .и .формиращи .проекции .както .в .персонален ./индивидуална .корекционно .взаимодействие/, .та-
ка .и .в .групов .план ./ситуирана .интерактивност/, .защото .изборите .на .всяко .дете .логично .пораждат .
възможности .за .дискусия .с .възрастния .и .другите .деца .от .групата ./класа/ .

Актуалността й е свързана с тезата, че емоциите, включително отрицателните, не са повод за срам, 
а нормална реалност, която трябва да се изпитва, опознава и изразява.

В .този .контекст, .необмислените .речеви .и .физически .реакции .на .възрастните .не .разрешават, .а .
задълбочават .противоречията . .Потискането .на .гнева .на .детето .провокира .„пасивно-агресивно .по-
ведение“, .което .е .несъзнателна .нагласа .срещу .авторитета .на .родители .и .учители, .изразяваща .се .в .
прикрито .или .открито .противопоставяне .

Детето трябва да се научи да прави разлика между действията /актове на агресия/ и чувствата /же-
лание за агресия/. Чувствата възникват спонтанно и не се поддават на контрол, действията могат да се 
контролират. 

Умението „разпознаване, назоваване и определяне на чувствата“ е предпоставка за превенция на про-
блемното поведение и агресивните прояви. 

 .
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ИНТЕРАкТИВНИ МУлТИМЕДИЙНИ ТЕхНОлОГИИ И ЕВРОПЕЙскИ 
кОМПЕТЕНЦИИ В ПРЕДУЧИлИЩНОТО ОбАЗОВАНИЕ

INTEracTIVE mulTImEDIal TEchNoloGIES aND EuropEaN compETENcES 
IN prEShcool EDucaTIoN
prof. Dimitar Gjurov, prof. Vesela Gjurova 
Sofia university „St. Kliment ohridski“, Sofia

abstract. The . interactive .multimedial . technologies . and .acting .are .prerequisites . for . the . formation .and .en-
hancement .of .the .key .European .Competences .in .preschool .children .aged .3 .– .7 . .The .main .structural .components .
of .the .activities .mentioned .above .are: .the .principles .on .which .the .interaction .between .children .and .adults .is .based, .
the .goals .and .objectives .of .the .interactive .activities .and .the .methods .and .criteria .applied .to .assess .children’ .cultur-
al .development .and .interaction .readiness . .The .emphasis .is .placed .on .a .series .of .experimental .models .which .aim .at .
diagnostic .and .developmental .effects .

Keywords: multimedial .technologies, .European .Competences, .structural .components

В .европейски .ориентираното .образователно .пространство .кооперирането .на .образователни-
те .институции .на .законодателна .основа .е .критерий .за .качество .на .образователната .политика . .Раз-
личната .степен .на .интензивност .на .партнирането .в .полезрението .на .добрите .практики, .гаранти-
ращи .интегрираност .и .системност .на .въвеждането .и .ориентирането .на .играещите .субекти .в .ин-
терактивното .мултимедийно .пространство .за .дейност, .поведение .и .общуване . .Основополагащи-
те .рамки .са .публикуваните .степени .на .Националната .квалификационна .рамка .(РМС .№ .16; .02 .02 .2012), .
където . за . предучилищното . детство .и . за . началното .училище .са . изведени .система .от . представи, .
умения .и .отношение .във .връзка .с .компетенциите .на .подрастващите . .Те .съставят .педагогическата .
рамка .за .осъществяването .на .безболезнения .преход .на .децата .от .една .образователна .институция .в .
друга, .но .същевременно .задават .разбирането .за .институционалното .партниране .при .съвместното .
изграждане .на .интерактивни .технологии, .апробирани .в .изследователски .план .и .въведени .в .практика-
та . .„Картината .на .света“ .и .„представата .за .света“ .се .интерпретират .в .природонаучни, .в .социални .
и .в .културни .тематични .направления .и .учебни .предмети .като .педагогически .технологии .при .под-
готовката .на .учители .още .в .университетското .образование . .Взаимовръзката .им .с .медийния .свят, .
оценяван .от .подрастващите .в .различен .план .(книга, .телевизия, .компютър, .мултимедийни .игри) .не .
може .да .се .провежда .при .разделяне .на .светове .в .рамките .на .престоя .на .децата .в .институцията: .су-
трин .– .подвижни, .ролеви .и .дидактични .игри; .следобед .– .телевизия, .компютър .и .медийни .игри .

В .съвременното .игрово-образователно .пространство .авторските .колективи .и .издателствата .
са .партньори .за .интерактивен .мултимедиен .опит, .като .университетите .осигуряват .академични .
кадри, .придобили .мултимедийна .култура .на .взаимодействие .с .деца .и .ученици . .В .този .план .допълни-
телните .ресурси .от .интерактивни .мултимедийни .технологии, .целесъобразни .за .усъвършенстване-
то .на .компетенциите .са .диференцирани .и .затова .свободни .като .избор .на .възможности .гледни .точ-
ки .за .обогатяването .на .опит . .

Може .да .се .формулира .тезата, .че .образователните .програми .и .програмни .системи, .осигурени .ре-
сурсно .с .интерактивни .медийни .технологии .се .фактори .за .креативно .ориентирано .взаимодействие .
за .ранно .детско .образование . .Така .те .предлагат .противодействие .на .пасивните .медии . .Във .връзка .с .
това .се .проследяват .следните .основни .задачи: .

1 . . Да .се .мотивират .педагозите .в .практиката .за .работа .с .интерактивни .медийни .технологии . .
Може .за .се .сподели, .че .учителите .са .мотивирани .за .работа .с .медии .и .медийни .технологии, .ка-
то .ги .свързват .с .промяната .на .институционалното .образование .

2 . . Да .се .осигури .ресурсно .педагогическото .взаимодействие, .за .да .предизвика .промени .в .практи-
ката . .Промяната .се . гарантира .при .осъзнаването .на .интерактивните .мултимедийни .игри .
като .еквивалентни .възможности .за .изграждането .на .игрова .култура .– .от .предимно .негатив-



82

ОбразОвание и технОлОгии

на .като .предимно .позитивна .образователна .практика .и .с .осигуряването .на .допълнителен .ре-
сурс .от .мултимедийни .игрови .технологии .– .наблюдение .на .видеоклипове .и .стимулиране .на .
комуникация .при .възприемане .на .художествени .произведения .(стихотворения, .разкази, .музи-
кални .произведения .и .произведения .на .изобразителното .изкуство) . .Всички .те .са .интегрира-
ни .от .преживяването .на .детето .в .тематичното .съдържание .и .неговото .осмисляне . .

3 . . Да .се .структурира .времево .медийната .комуникация .в .регламентираните .обучаващи .ситу-
ации .по .направления .в .програмната .система . .Институционализираните .рамкови .условия .на .
взаимодействието .не .противоречат .на .медийно .ориентираните .интереси .на .подрастващи-
те .и .перспективните .технологии .за .осигуряването .им . .Всъщност .тук .не .става .дума .за .ме-
дийно .ориентирана .работа .в .институцията, .която .допълнително .да .се .осигури .технологич-
но, .а .за .такава, .която .е .вариант .за .съчетаването .на .формите .и .методите .на .взаимодейст-
вието .с .тези, .предоставени .тематично .по .всяко .направление, .без .да .се .подценява .значение-
то .на .някои .от .тях .

Фигура 1.Взаимовръзка между компонентите на образователната система
 и европейските ключови компетенции 

За .постигането .на .задачите .се .използват .следния .списък .с .мероприятия:
 .y Компетентностно . ориентирано . и . тематично . структурирано . образователно . съдържание .

при .акцентирането .на .субективните .ядра .на .опита . .
 .y Ресурсно .технологично .осигуряване .на .субективния .опит .и .изграждането .на .ново .отношение .

към .използването .на .този .опит .
 .y Персонално .осигурена .квалификация .за .учене .през .целия .живот .на .педагозите .за .тренингово .

стимулиране .на .игровия .опит, .на .проектирането .и .реализирането .на .интерактивни .медийни .
технологии .в .модули .за:

 .y осигуряването .на .педагогически .основи .на .медийно .интерактивно .пространство .
 .y медийно .професионално .синхронизиране .на .нагласи .на .педагозите .с .дизайнери, .анимато-

ри .и .художници .с .цел .рефлексия .на .компетенциите .в .медийното .технологично .пространство .
 .y проектиране . и . организиране . на . взаимодействието . от . педагозите . при . използването . на .

възможните .предложени .от .автори .ресурси .и .възможности .за .интерактивни .технологии .
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Евгения Цветанова, капка събева
ЦДГ №25 „братя Грим“, гр. Шумен

ПРОЕкТИТЕ ETWINNING–
сРЕДсТВО ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА УЧЕбНОТО сЪДЪРжАНИЕ

proJEcTS ETWINNING –
Way for TEachING aND lEarNING
Evgeniya Tsvetanova, Kapka Sabeva
25th Kindergarten „bratya Grim“, Shumen

abstract.The .report .presents .the .programeTwinning .and .its .opportunities .to .help .teachers .from .kindergarten .
to .highschool .of .all .school .subjects .in .their .work . .The .importance .of .the .project .activities .to .improve .teaching .
and .learning .is .described . .Working .on .projects .gives .more .qualitative .study . .Some .benefits .for .children, .parents .
and .teachers .are .listed . .Examples .from .authors’ .work .are .presented . .The .importance .of .international .exchange .of .
information .and .contacts .is .emphasized .

Педагогическите .тенденции .в .Европа .са .право .пропорционални .на .икономическите .и .политиче-
ски . отношения . на . стария . континент . . Част . от . страните . обновяват . своите . учебни . програми, . а .
други ./като .нашата/ .преобръщат .модела .на .преподаване .от .учене .чрез .преподаване, .към .учене .чрез .
опит . .Стратегията .„Европа .2020“ .извежда .проблемните .области .и .необходимостта .от .развитие .
на .ключови .компетенции, .за .да .бъдат .младите .хора .по-успешни .в .съвременното .общество . .Програма .
eTwinning .е .част .от .секторна .програма .Коменски .на .програма .„Учене .през .целия .живот“ .на .ЕК, .създа-
дена .през .2006 .с .цел .да .насърчава .проектната .дейност .по .електронен .път . .Днес .платформата .е .сил-
но .развита .и .има .своите .нови .акценти .– .проектна .дейност, .квалификационна .дейност, .сътрудни-
чество . .Тя .все .повече .прилича .на .професионално-социална .Освен .това .тя .съществува, .за .да .споделят .
учителите-новатори .добри .практики .и .да .се .квалифицират .чрез .ИКТ . .Към .настоящия .момент .в .нея .
членуват .над .205000 .учители .от .цяла .Европа, .ангажирани .с .възпитанието .и .обучението .на .деца .от .
3 .до .19 .годишна .възраст .

В .eTwinning .учителите .могат .още:
 .y да .ползват .готови .ресурси .за .работата, .както .и .да .заредят .свои .такива;
 .y да .участват .в .общоевропейски .конференции;

 .y партниране .с .родители .при .използването .на .технологиите .и .провеждането .на .открити .
практики .за .приложение .на .интерактивните .технологии .при .преодоляването .на .стереотипи .
и .страхове .и .компетентна .помощ .от .екипи .

 .y поддържането .на .портал .за .обогатяването .на .ресурсната .интерактивна .медийна .техно-
логия .за .различни .условия .на .образователното .пространство, .което .се .превръща .в .оригинална .
медия .за .креативност . .

Това .изгражда .независимост .и .отвореност .на .функционирането .на .педагога .в .избраното .от .не-
го .място .и .време .– .квалификацията .му .не .е .константа, .зададена .от .институцията, .а .е .собствена .
програма .за .усъвършенстване . .Става .ясно, .че .институционално .детската .градина .се .оценява .и .като .
интерактивно .мултимедийно .игрово-образователно .пространство, .променящо .отношението .към .
образованието .като .ценност . .А .това .е .отговорност .към .политиката .за .интегрирането .на .моделни .
технологични .проекти .на .21 .век .

Образователните .цели .и .ядра .по .направления .в .програмните .системи .са .своеобразни .фази .на .раз-
витие .на .ключовите .компетенции: .концепция .за .Аз-образа .и .ключова .компетенция .за .ориентира-
не .в .собствените .възможности; .концепция .за .другостта .и .ключова .компетенция .за .координиране .
с .връстници .и .възрастни; .концепция .за .проектиране .и .ключова .компетенция .за .концептиране; .кон-
цепция .за .моделиране .и .ключова .компетенция .за .пресъздаване . .Те .са .както .общообразователни .така .и .
резултат .от .конкретни .направления .– .български .език .и .литература, .чужд .език, .природен .и .социален .
свят, .изкуство, .музика .и .игрова .култура .
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 .y да .получат .награда .за .качествения .си .труд .– .Национален .и .Европейски .знак .за .качество;
 .y да .бъдат .съизмерими .с .колегите .от .другите .страни;
 .y да .дават .своя .личен .принос .за .разработването .на .дадена .теза .и .проблем;
 .y да .установяват .контакти .и .приятелства, .от .които .може .да .се .черпи .опит .и .идеи;
 .y да .участват .в .т .нар . .лаборатории .–он-лайн .курсове, .в .които .се .дискутират .актуални .полез-

ни .въпроси .от .практиката;
 .y да .участват .в .семинари .за .професионално .развитие .и .контактни .такива;
 .y да .участват .в .групи .и .учителски .стаи .за .обмен .на .мнения .и .идеи .

Международният .обмен .на .контакти .и .информация .е .лесно .осъществим .в .днешно .време .и .с .ог-
ромен .потенциал .за .повишаване .на .квалификацията . .Всеки .учител .със .съвременно .мислене .може .бър-
зо .и .достъпно .да .потърси .колеги .от .цяла .Европа, .с .които .да .сподели .проблеми .и .научи .нови .техники .
и .практики .по .вълнуващи .го .теми . .Това .е .най-евтиният .и .според .нас, .много .полезен .начин .за .повиша-
ване .компетенциите .на .учителите .в .днешното .трудно .време . .

Една .от .областите .със .специално .внимание .за .нас .е .възможността да предоставим още по-качествен 
образователен процес, като използваме нови форми и методи в ежедневната работа . .Проектната дейност .е .
именно .един .от .пътищата .за .постигане .на .тази .цел. .Като .нова .форма .на .преподаване .ние .възприемаме .
проектната .дейност . .Чрез .дейностите .по .проекти, .активно .включени .в .нашия .учебен .план, .ние .пре-
подаваме .и .затвърдяваме .знания . .Това .прави .денят .на .детето .по-различен .и .полезен, .а .учителите .по-
креативни . .Децата .са .въвлечени .в .дейности, .чрез .които .по .пътя .на .опита .откриват .по-лесно .света . .
Включването .на .ИКТ .в .учебния .процес .е .задължително, .необходимост .и .в .помощ .но .учителя .

Може .да .се .каже,че .в .Шумен .бяхме .първата .градина, .която .осъзна .бъдещото .значение .на .дигита-
лизацията .на .учебния .процес .и .започнахме .целенасочена .работа .още .преди .пет .години . .

Чрез .проектната .дейност .учителят:
 .y подобрява .своята .чуждо .езикова .подготовка, .така .необходима .в .днешното .динамично .време;
 .y разчупва .стереотипа .и .правят .учебно-възпитателния .процес .по-интересен .и .незабравим . .Та-

ка .той .става .и .по-ефективен;
 .y чрез .обмяна .на .опит .с .колеги .подобрява .своята .квалификация;
 .y има .нови .форми .за .намиране .на .идеи .и .подходи .– .чрез .платформата .e-Twinning;
 .y има .възможност .за .пряк .обмен .на .информация .чрез .он-лайнсрещите .по .проекти, .става .наисти-

на .партньор, .а .не .наставник .в .ученето .на .децата;
 .y е .по-мотивиран;
 .y учителите .ни .подобриха .своята .квалификация .и .по .отношението .на .използваните .интерак-

тивни .техники .и .в .технологично .отношение ./ИКТ/
В .дейностите .по .различни .тематични .проекти,децата:
 .y стават .по-креативни;
 .y имат .създаден .интерес .към .четено .и .книгата;
 .y чрез .изработените .продукти .от .дейности .се .себеутвърждават .и .повишават .самочувствие-

то .и .увереността .си;
 .y имат .създаден .интерес .към .чуждите .езици;
 .y предпочитат .този .вид .преподаване, .пред .класическата .ситуация;
 .y запознават .се .с .различни .теми .от .учебното .съдържание;
 .y опознават .бита, .историята .и .традициите .на .други .Европейски .страни, .както .и .научават .по-

вече .за .нашите .такива;
 .y намират .нови .приятели;
 .y изразяват .собствено .мнение;
 .y се .учат .да .търсят .и .откриват .знанието .– .учене .през .целия .живот . .

Този .процес .има .и .други .положителни .страни . .Една .от .тях .е .привличането .вниманието .на .ро-
дителите .към .проблемни .области, .значението .на .умението .детето .да .търси .и .открива, .а .оттам .
и .да .се .развива . .Затова .родителите .от .своя .страна .стават .по-съпричастни, .включват .се .по-ак-
тивно .в .живота .на .градина .и .са .по-удовлетворени . .Има .плюсове .и .за .градината . .Учителите .са .на-
товарени .може .би .малко .повече, .но .пък .получават .признание .и .самочувствие . .Детската .градина .е .
разпознаваема .в .Европа, .създава .нови .и .по-ефективни .форми .за .педагогическо .взаимодействие, .има .
активен .живот . .

Ние .работим .в .платформата .на .eTwinning .повече .от .5 .години . .В .нея .конструираме .и .проекти-
те .си .за .училищни .партньорства .по .секторна .програма .Коменски .– .„Енергия .от .природата“ ./2008-
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2010/ .и .„Вълшебна .книга .на .европейските .приказки“ ./2012-2014/ . .За .да .бъде .успешна .работата .ни, .из-
ползвахме:

 .y индивидуален .подход .към .интересите .на .всеки .учител .и .всяко .дете;
 .y екипна .работа .по .осъществяване .на .целите;
 .y чуждия .опит .

Обсъдихме .как .проектната .дейност .ще .бъде .полезна .за .нас .и .насочихме .усилията .си .към:
 .y Планиране, .съобразено .с .ДОИ .и .проектните .дейности .във .всяка .група;
 .y Застъпване .на .проектите .в .Годишния .план .на .ЦДГ .№25 .„Братя .Грим“;
 .y Информиране .на .общността .и .въвличането .й .в .част .от .инициативите .

Използваме .проектните .дейности .пряко .в .планираното .съдържание, .за .да .направим .преподаване-
то .по-интересно . .Регистрираме .различни .по .вид .и .продължителност .проекти:

 .y Краткосрочни .за .месец-два ./за .работа .по .месечна .тема/;
 .y Средносрочни ./2-6месеца/ .по .теми, .които .не .могат .толкова .бързо .да .бъдат .изчерпани, .но .са .за-

стъпени .в .учебното .съдържание ./например .екология, .сигурност .на .пътя .и .пр ./;
 .y Дългосрочни ./една .година/ .– .по .теми, .изискващи .повече .време .за .реализация .и .по-голям .напредък/

за .насърчаване .на .ученето .като .цяло, .за .интерес .към .езиците, .математика .и .др ./ .
Една .от .най-трудните .ни .задачи .е .как .да .изберем .формата .на .партньорството . .В .хода .на .рабо-

та .стигнахме .до .извода,че:
 .y При .теми, .които .са .по-обемни .и .е .необходима .повече .организация .и .планиране .–работим .с .по-

малко .партньори;
 .y По .теми .със .сезонна .или .празнична .тематика .– .за .обмен .на .информация .– .с .повече .партньори .

Чрез .електронните .партньорства .ние .осъществяваме:
 .y Он-лайн .връзка .с .партньори;
 .y обмен .на .материали;
 .y виртуални .албуми;
 .y дейности .и .идеи,споделени .в .личното .виртуално .пространство .бяха .пряко .включени .в .учебно-

възпитателния .процес;
 .y Он-лайн .обучителни .събития .

След .няколко .години .труд, .шест .европейски .знака .за .качество .и .участие .в .редица .семинари .за .
професионално .развитие .и .конференции, .можем .да .кажем, .че .електронните .проекти .са .много .полез-
ни, .защото:

 .y Платформата .eTwinning .дава .възможност .за .он-лайн .квалификация .– .безплатна .и .абсолютно .
адекватна .на .съвременните .условия;

 .y Учителите .получават .нови .умения .за .работа .с .ИКТ .и .включването .им .в .пряката .работа;
 .y Усъвършенстват .чуждо .езиковата .си .подготовка;
 .y Обменят .идеи .и .практики .с .колеги;
 .y Децата .добиват .самочувствие .и .са .по-креативни .

За .успешната .ни .работа .значение .имат:
 .y владеенето .на .различни .нива .на .поне .един .чужд .език;
 .y приемането .на .асистенти .по .секторна .програма .Коменски;
 .y проектите .за .многостранно .партньорство .Коменски;
 .y индивидуалните .квалификационни .форми .

Платформата .eTwinning .е .създадена .за .учителите-новатори, .за .тези, .които .искат .и .са .мотиви-
рани .да .развиват .себе .си .и .своите .ученици . .Тя .има .огромен .ресурс, .който .всеки .може .в .реално .време .
да .ползва .и .чрез .него .да .направи .съвременната .педагогика .по-успешна, .интерактивна, .свързана .с .но-
вите .информационни .технологии, .но .по .начин, .който .учи .децата .да .търсят .и .откриват .полезното .



86

ОбразОвание и технОлОгии

DEVElopmENT of chIlDrEN’ crEaTIVITyThrouGh ThE EuropEaN faIryTalES
polina Nikolova Trufcheva, Diana Stoycheva Todorova
25th Kindergarten „bratya Grim“, Shumen

abstract. Here .we .consider .the .importance .of .children’ .literature .as .aninex .haus .tible .source .of .educational .
impact . .We .give .some .ideas .for .learning .and .education .of .love .and .interest .in .reading . .The .authors .share .their .
experience .and .those .of .their .colleagues .from .25th .Kindergarten .„Brothers .Grimm“ .on .how .to .develop .children’ .
creativity . through .European . fairytales, . and .give . some .examples . .We .attach . importance . to . the . interaction .and .
integration . of . Information . and . Communication . Technology . /ICT/ . by . which . children . perceive . today . better, .
become .more .active .and .creative . .Successful .project .work .sector .program .„Comenius“ .and .e-twinning .program .as .
sociated .with .European .fairytales .and .children’ .creativity .are .presented .

Общоевропейските .приоритети .и .тенденции .дават .отражение .не .само .върху .социалния .и .ико-
номическия, .а .и .върху .образователния .живот .в .България . .Популярната .Стратегия .„Европа .2020“ .се .
спира .върху .ключовите .компетенции, .които .трябва .да .притежава .всеки .гражданин, .за .да .се .постигне .
желания .интелигентен, .приобщаващ .и .устойчив .растеж . .В .тази .посока .работи .и .Програмата .„Уче-
не .през .целия .живот“, .а .именно– .да .се .търси .и .открива .знанието .цял .живот . .Новите .педагогически .
тенденции .ни .насочват .към .коренна .промяна .в .процеса .на .възпитание, .отдаване .на .знания .към .уме-
ния .за .търсене .на .знания . .Именно .тази .е .причината .да .се .върви .към .усъвършенстване .на .методите .
на .възпитание, .включване .на .интересни .идеи .за .децата, .способни .да .развиват .тяхното .творческо .
мислене . .С .използването .на .средства .и .подходи .от .съвременен .тип, .ние .можем .да .формираме .твор-
чески .и .креативни .личности .

В .този .смисъл .детската .литература .е .неизчерпаем .източник .на .възпитателно .въздействие . .По-
вече .от .две .столетия .децата .по .света .слушат .и .четат .приказки .на .разказвачи .като .Андерсен, .Бра-
тя .Грим, .Шарл .Перо, .Джани .Родари .и .други . .Българското .предучилищно .възпитание .е .с .богати .тра-
диции, .отворено .за .културните .ценности .на .Европа . .Именно .по .този .начин .детската .литерату-
ра .и .по-специално .приказките .се .явяват .най-добронамерените .и .естествени .посланици .на .народите .

Нашата .ЦДГ№25 .„Братя .Грим“ .– .още .от .приемането .на .това .име .– .изследва .творчеството .на .
европейските .класици . .

Ние .имаме .контакти .с:
 .y Посолството .на .ФРГермания;
 .y Къщата-музей .на .братя .Грим .в .Касел, .Германия;
 .y Световното .общество .на .братя .Грим;
 .y Посолството .на .Дания .по .повод .честванията .на .Андерсен .

Приказките . естествено . влизат . в . активната, . продуктивна . дейност . на . децата . . Организирали .
сме:

 .y Три .международни .изложби .по .приказките .на .класиците;
 .y Международна .изложба .от .големи .книги;
 .y Международен .фестивал .по .приказки .на .класиците .– .провежда .се .веднъж .на .всеки .две .години .

през .последните .две .седмици .на .месец .март, .децата .представят .театрални .постановки .на .лю-
бими .детски .приказки . .Фестивалът .няма .състезателен .характер,а .има .за .цел .да .насърчи .дет-
ското .творчество .и .креативност;

 .y Изложба .на .дълга .100м .рисунка .в .къщата .музей .на .братя .Грим .в .Касел, .Германия;
 .y Работим .по .проекти .eTwinning .и .Коменски, .свързани .с .приказките;
 .y Имаме .издадена .малка .книжка .с .игри .по .приказките .на .класиците;
 .y Реализирани .проекти .към .Общински .фонд .„Култура“ .и .др .

Полина Труфчева Николова, Диана стойчева Тодорова
ЦДГ №25 „братя Грим“, гр. Шумен

РАЗВИТИЕ НА ДЕТскАТА кРЕАТИВНОсТ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙскИТЕ ПРИкАЗкИ
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Особено .значение .отдаваме .на .интерактивността .и .включването .на .информационните .и .кому-
никационни .технологии .като .съвременни .методи .и .похвати, .чрез .които .децата .днес .възприемат .по-
добре, .учат .по-активно .и .са .по-креативни . .Такива .са .проектите .ни .по .секторна .програма .Коменски .
за .училищно .партньорство .„Вълшебна .книга .на .европейските .приказки“ .и .по .програма .eТwinning .– .
„Ние .обичаме .приказките“, .„Приказки .в .детската .градина“ .– .1 .и .2, .отличени .с .европейски .знак .за .ка-
чество . .По .проекта .Коменски .– .децата .се .запознават .с .класически .приказки .на .страните .участни-
ци .и .с .помощта .на .герои .от .тях .създават .нови .приказки .по .различни .теми, .например: .с .екологична .
насоченост, .свързани .с .празници .и .обичаи, .как .да .прекарат .повече .време .с .родителите .си .и .т .н . .По .
eТwinning .проекта .„Ние .обичаме .приказките“ .се .насърчава .интерес .към .четенето .с .дейности .като: .
правене .на .малки .книжки, .посещение .на .библиотеки, .електронна .книга .с .презентиране .на .драматиза-
ции .и .прочие . .В .„Приказки .в .детската .градина“ .децата .се .запознаваха .с .известна .на .всички .приказка .
в .анимиран .вариант .и .откриваха .познати .думи .от .английски .на .родния .език .– .така .създаваме .инте-
рес .към .чуждите .езици .

В .ежедневната .работа .използвахме .следните .методи .и .технологии:
 .y мозъчна .атака;
 .y отворени .въпроси;
 .y работа .в .малка .група;
 .y детска .„конференция“ .– .децата .събират .картинки .от .дъвки,брошури,старидетски .спи-

сания .и .др .,лепят .ги .на .листи .и .така .оформят .своя .„доклад“ . .Сутринта .в .деня .на .„конферен-
цията“ .учителят .съобщава .началния .час .на .конференцията .и .реда .на .представените .докла-
ди .– .например .за .различни .видове .животни,за .герои .от .съвременни .и .класически .приказки .и .т .н .;

 .y мултимедийни .презентации;
 .y анимирани .приказки;
 .y ресурси .от .интернет;
 .y интерактивна .дъска .

След . усилена . работа . по . проблема . можем . да . кажем, . че . приказката . е . важно . средство . за . взаимо-
действие .между .възрастни .и .деца, .за .стимулиране .на .комуникативното .общуване . .То .създава .благо-
приятни .условия .на .детската .личност, .разширявайки .нейния .кръгозор . .С .натрупването .на .позна-
ние .в .областта .на .Европейските .приказки, .се .развива .творческото .въображение .на .подрастващите, .
формира .се .отношение .към .четенето, .към .книгата, .а .от .там .и .към .театъра . .Децата .стават .по-кре-
ативни, .чрез .изработените .продукти .от .дейности .се .себеутвърждават .и .повишават .самочувстви-
ето .и .увереността .си . .Запознавайки .се .с .нови .приказки .децата .опознават .бита, .историята .и .тради-
циите .на .други .Европейски .страни, .както .и .научават .повече .за .нашите .такива . .Работейки .по .проек-
ти .децата .се .запознават .не .само .с .нови .приказни .герои, .но .и .намират .нови .приятели .от .Европа, .съз-
дава .се .интерес .към .чуждите .езици .Не .на .последно .място .децата .предпочитат .този .вид .преподава-
не, .пред .класическата .ситуация .

Чрез .проектната .дейност .учителите .от .ЦДГ№25 .„Братя .Грим“ .от .своя .страна .повишават .ези-
ковите .си .умения .и .своята .педагогическа .квалификация, .разчупват .стереотипа .на .учебно-възпита-
телния .процес, .превръщат .се .в .партньори .на .децата, .по-мотивирани .са .в .ежедневната .си .работа .

Детската .литература .и .в .частност .приказките .на .народите .и .техните .класици .според .нас .са .
изключително .важни .за .приобщаването .на .децата .към .европейското .семейство . .Чрез .всекидневна-
та .си .педагогическа .дейност, .в .която .включваме .приказките, .процеса .на .обучение .и .възпитание .е .още .
по-съвременен .и .дава .умения .на .децата .за .правене .на .избор . .Те .се .учат .да .изразяват .собственото .си .
мнение . .Международният .обмен .на .контакти .и .информация .е .лесно .осъществим .в .днешно .време, .но .
с .огромен .потенциал .за .повишаване .на .квалификацията . .Ние .използвахме .един .много .познат .и .тради-
ционен .ресурс .– .приказката, .но .чрез .него .вложихме .нови .идеи .и .техники .за .работа, .разчупихме .учеб-
но-възпитателния .процес .и .дадохме .на .децата .възможност .да .творят .и .мислят .по-креативно .– .не-
що .задължително .за .тяхната .качествена .социализация .по-късно .
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АalTruSISTIc cauSES IN ThE KINDErGarTEN
ThrouGh coopEraTIoN WITh ThE uNIVErSITy aND NGo
zhaneta Ivanova 
14th Kindergarten „Izgrev“, burgas 

abstract. The .moral .education .in .preschool .age .requires .infants .to .survive .emotionally .to .the .environment, .
and .on .this .basis .to .develop .evaluation .skills .in .the dimension .of .„good .vs . .evil“ . .The .altruistic .behavior .is .digested .
in .imitation, .for .this .reason .it .is .important .that .children .participate .in .socially .altruistic .causes .as .active .subjects .
and . imitating .adults . to .master . the .practical .moral . stereotypes . .The .cooperation .between .kindergarten, .NGOs .
and .students .is .a .significant .and .undervalued .resource .in .this .regard . .In .the .article .a .good .experience .gets .shared .
for . interaction . between . kindergarten . and . institutions . being . professionally . responsible . for . implementing . the .
altruistic .social .causes . .The .academics, .students .and .representatives .of .NGOs .develop .specialized .programs .in .that .
kindergarten .can .be .a .partner . .The .teachers .and .parents .are .subjects .of .the .social .change . .In .this .sense, .they .can .
make .choices .and .involve .children .to .current .altruistic .causes .

Keywords: altruism, .social .cause, .integration, .charity, .cooperation .

Понятието .„Алтруистично .поведение“ .се .използва .като .синоним .на .„помагащо .поведение“ .и .с .
него .се .назовава .устойчиво .и .продължително .във .времето .действие, .насочено .към .удовлетворяване .
на .нуждите .на .другия .дори .с .цената .на .саможертва . .Според .Даниела .Карагяурова .[1] .алтруизмът, .по-
мощта .и .кооперирането .(сътрудничеството) .са .белези, .по .които .можем .да .разпознаем .просоциал-
ното .поведение . .В .съвременния .общественополитически .контекст .с .понятието .„Социална .кауза“ .се .
означават .значими .идеи, .за .чието .реализиране .се .обединяват .много .хора, .които .работят .всеотдай-
но .за .постигане .на .желания .резултат . .Обединението .около .каузата .е .осъзнат .волеви .процес, .продъл-
жителен .(устойчив) .във .времето, .израз .е .на .емоционален .подем .(възхищение, .възторг, .чувство .за .об-
щностно .единение) .и .има .за .емоционална .основа .надеждата .за .успех .и .вярата .в .правилността .(уни-
калността, .значимостта) .на .идеята . .

Спецификата .на .нравственото .възпитание .в .предучилищна .възраст .е .центрирана .край .възмож-
ността .малкото .дете .да .преживее .емоционално .отношение .към .заобикалящата .го .среда .и .на .тази .ос-
нова .да .изгради .оценъчни .умения .в .измерението .„добро-зло“ . .В .своята .статия .[4] .проф . .Елка .Янаки-
ева .определя .целта .на .нравственото .възпитание .в .предучилищното .детство .като .„изграждане .на .
субективния .нравствен .свят .на .детето .чрез .овладяване .на .практически .стереотипи .за .извършване .
на .нравствени .постъпки .и .култура .на .поведение“ .(с . .18) . .Понеже .социализацията .на .децата .изисква .
овладяване .на .обществен .опит, .то .пред .организираното .предучилищно .възпитание .стоят .два .въ-
проса .в .теоретичен .и .дейностен .аспект:

 .y Каква .е .възможността .в .детската .градина .да .бъдат .въведени .живи .примери .(не .литературни .
образци!) .за .алтруистично .поведение?

 .y Възможно .ли .е .децата .да .участват .в .социалнозначими .алтруистични .каузи .като .активни .су-
бекти .и .подражавайки .на .възрастните .да .овладеят .въпросните .нравствени .практически .сте-
реотипи? .

Тези .два .въпроса .изискват .анализ, .защото .детето .в .предучилищна .възраст .поради .своята .незря-
лост .и .психична .уязвимост .по .правило .се .счита .за .неподходящ .партньор .при .осъществяването .на .
нещо .толкова .отговорно .като .социалнозначима .кауза . .Като .причина .за .това .обичайно .се .изтъква .не-
говата .емоционалната .незрялост .и .уязвимост . .Каузите .се .осъществяват .в .полза .на .хора .в .неравно-
стойно .положение, .които .понасят .страдания .и .ограничения .и .затова .предизвикващи .съчувствие .– .
пострадали .от .болести, .бедствия, .изоставени .и .болни .деца .и .възрастни . .Силните .емоционални .пре-

жанета божидарова Иванова
ОДЗ 14 „Изгрев“, гр. бургас

АлТРУИсТИЧНИ кАУЗИ В ДЕТскАТА ГРАДИНА 
ЧРЕЗ сЪТРУДНИЧЕсТВО с УНИВЕРсИТЕТА И НПО
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живявания, .които .детето .може .да .изпита .при .среща .с .нещастието, .биха .могли .да .травмират .него-
вата .психика, .включително .да .създадат .високо .ниво .на .тревожност .както .в .отделното .дете, .та-
ка .и .в .групата .

Според .Елена .Петкова .[2] .стресът .от .срещата .с .нещастието .обаче .може .да .предизвика .шок .и .
проблемна .професионална .ситуация .дори .в .младежка .възраст, .когато .студентът .от .специалност .
„Социална .педагогика“ .за .пръв .път .се .запознае .с .бъдещите .клиенти .на .социалната .услуга . .На .въпроса .
„Основателна .ли .е .причината .за .тази .реакция?“ .тя .дава .утвърдителен .отговор . .Според .нея .причина-
та .е .в .това, .че .„различните, .хората .в .неравностойно .социално .положение .не .са .били .неразделна .част .
от .обществената .среда, .в .която .е .протекъл .животът .на .студентите, .довчера .ученици“ .(с . .54) . .Ка-
то .имахме .предвид .от .една .страна .нашето .задължение .да .развиваме .у .децата .състрадателност .и .
емоционална .отзивчивост .– .основа .на .алтруистично .поведение, .от .друга .– .крехката .детска .пси-
хика, .но .също .и .възможностите .за .просоциално .поведение, .които .обществената .действителност .
предлага, .ние .се .съветвахме .с .родителите .и .с .тяхно .съгласие .и .съвместно .с .тях .изработихме .страте-
гия .за .адекватна .социализация .на .децата .чрез .подкрепа .на .алтруистични .каузи . .Надеждни .партньо-
ри .в .тази .насока .бяха .Сдружение .„Усмивка“ .и .студентите .от .специалност .„Социална .педагогика“ .от .
Университет .„Проф . .Д-р .Асен .Златаров“, .Бургас . .

ПЪРВАТА .ДЕЙНОСТ .от .съвместната .ни .работа .бе .участие .в .инициативата .„Голямото-малко .че-
тене“ .на .БНТ .през .м . .април .2011 .г . .с .общественозначима .цел/кауза .интегриране .на .децата .от .домовете . .
По .предложение .на .сдружение .„Усмивка“ .заедно .с .други .образователни .институции .в .продължение .на .две .
седмици .събирахме .и .дарихме .книжки .за .децата .от .общинския .ЦНСТ .(център .за .настаняване .от .семеен .
тип) .„Ронкали“ . .Нашите .възпитаници .от .трета .група .получаваха .постепенно .информация .за .кого .съ-
бират .тези .книги .– .за .свои .връстници, .които .нямат .семейства .и .живеят .с .обичащи .ги .възрастни .в .ед-
на .красива .къща .край .морето . .Подчертавахме .пред .децата, .че .техните .връстници .имат .добри .условия .
за .живот, .но .не .могат .да .ходят .често .на .гости .при .приятели .както .това .го .правят .те .със .своите .роди-
тели .(частична .социална .изолация) . .Историята .на .децата .от .„Ронкали“ .предизвика .интереса .на .децата .
от .градината .и .те .изразиха .желание .да .посетят .своите .връстници .в .тяхната .хубава .къща . .Предложихме .
първото .гостуване .да .бъде .в .нашата .библиотека .(отделът .за .детска .литература .на .Окръжна .библиоте-
ка .„П . .Яворов“ .се .помещава .в .бивш .павилион .на .нашето .ОДЗ .в .същия .двор .и .децата .обичат .да .го .посеща-
ват) . .Студентите .организираха .четене .на .приказки .и .куклен .театър . .После .децата .от .„Ронкали“ .госту-
ваха .в .занималните .на .подготвителна .за .училище .група . .БНТ .отрази .нашата .инициатива .и .това .доста-
ви .удоволствие .както .на .децата, .така .и .на .техните .родители .[5] . .Принос .за .популяризиране .на .идеята .
за .интеграция .като .партньор .даде .и .Университет .„Проф . .д-р .Ас . .Златаров“, .на .чийто .сайт .съвместна-
та .инициатива .бе .отразена .с .репортаж .„Благотворително .четене .и .добро .настроение .подариха .студен-
ти“ . .Чрез .„Голямото-малко .четене“ .в .градината .бе .поставена .темата .за .проблемите .на .децата .от .ин-
ституции . .Така .към .каузата .„интеграция“ .бяха .приобщени .и .семействата, .на .които .на .родителска .сре-
ща .бяха .обяснени .възможностите .на .социалната .услуга .„приемна .грижа“ . .

ДРУГА .КАУЗА, .към .която .приобщихме .децата .беше .благотворителността . .Дългогодишна .колеж-
ка .претърпя .пътно-транспортно .произшествие .и .временно .бе .инвалидизирана . .Процедурите .по .въз-
становяването .изискваха .много .средства .и .семейството .се .обърна .с .молба .за .подкрепа .към .нас .като .
колеги . .Учители .и .родители .създадохме .временен .фонд .и .включихме .децата .като .„вестители“ .на .иде-
ята . .Това .се .оказа .особено .удачно .във .връзка .с .емоционалната .съпричастност .на .децата .като .посре-
дници . .Те .обсъждаха .кого .да .поканят .на .благотворителния .базар .и .на .концерта . .По .инициатива .на .де-
цата .и .на .родителите .бяха .поканени .бивши .възпитаници .на .учителката .от .съседното .училище . .Та-
ка .не .само .се .увеличи .събраната .сума, .но .и .се .съдейства .за .разширяване .на .инициативата .– .бившите .
възпитаници .на .колежката, .вече .третокласници, .дойдоха .със .семействата .си .на .благотворителната .
разпродажба . .Идеята .за .общност .и .сближаването .предизвикаха .положителни .емоционални .преживя-
вания .у .децата .и .укрепи .тяхната .убеденост .в .благополучното .оздравяване .на .госпожата . .Студен-
тите, .които .децата .поканиха, .написаха .репортаж .за .събитието, .създадено .от .учители .и .родители .
и .го .предложиха .за .награда .в .конкурса .на .НПО .НМД .(Национална .мрежа .на .децата) .„Златна .ябълка“ . .
Този .конкурс .бе .с .цел .популяризиране .на .дейности, .които .превръщат .света .в .едно .по-добро .място .за .
децата . .Репортажът .„ . .и .така .научиха .децата .на .добри .дела“ .на .студентката .Петя .Стайкова .беше .
медийно .оповестен .[6] .и .включен .в .портфолиото .на .градината: .
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„как се казва вашият Герой от приказките?
Приказката
Здравейте, приятели !
Ще ви разкажа една история, която може да разтопи и най-леденото сърце. Случи се преди около месец. 

Мястото е ЦДГ „Изгрев“, гр. Бургас. Поводът – „Голямото – малко четене“ – съвместна инициатива на 
Сдружение „Усмивка“, Регионална детска библиотека „Пейо Яворов“ и Университет „Проф. Д-р Асен Зла-
таров“, гр. Бургас. Целта на инициативата беше да предизвикаме интерес за четене у децата. Избрахме 
тази детска градина и приказката „Косе Босе“. Четейки, наблюдавах интереса, изписан върху личицата на 
всички тези деца. Очичките им светеха като звездички. Почувствах се много удовлетворена от това, кое-
то виждах. След края на приказката всички бяха много развълнувани. Говореха си, обсъждаха, искаха още 
и още… Малко преди да си тръгна до мен застана едно къдраво момиченце. Общително, засмяно, без да из-
питва и капка срам. Попита ме как се казвам:

- Ти как се казваш?
- Петя. – усмихнах се аз. – А ти?
- Аз съм Ивон.
В този момент ме хвана за ръка и започна да ме обсипва с въпроси. В един момент ми каза:
- Ти довечера ще дойдеш ли на нашето тържество?
- Какво тържество? Ще пеете ли? Ще казвате ли стихчета? Ще танцувате ли? – започнах да разпит-

вам аз, опитвайки се да провокирам тази малка госпожица.
- Даа! Ние научихме много стихчета и песнички, за да помогнем на нашата госпожа.
- Коя е вашата госпожа? Защо ще Ӝ помагате? – зачудих се аз.
- Госпожа Мария Мавродиева. Удари я кола и сега е болна. Тържеството е за нея. Ние с мама и тати ще 

помогнем с каквото можем, че вече много ни е мъчно за нея. Тя е много добра госпожа.
След .тези .думи, .излезли .от .устата .на .едно .5-годишно .момиченце, .се .замислих .на .какво .учат .деца-

та .учителките .в .тази .детска .градина . .Учат .ги .да .правят .първите .ченгелчета? .Първите .цифри? .Пър-
вите .букви? .Да! .Но .точно .тези .учителки, .в .тази .детска .градина, .са .научили .своите .възпитаници .и .
на .нещо .много .стойностно .и .много .ценно . .Научили .са .децата .на .благотворителност . .Тя .се .учи .как-
то .се .научава .азбуката . .Малките .деца .разбират .всичко .и .лесно .учат . .Страхотно .е, .че .техните .учи-
телки .им .преподават .и .този .урок“.

Фигура 3. Благотворителен концерт на децата от ЦДГ „Изгрев“ Бургас

В .заключение .може .да .се .каже, .че .възпитателите .сме .длъжни .да .използваме .всяка .възможност, .коя-
то .обществената .среда .предоставя, .за .да .изпитват .децата .удовлетворение .от .своите .алтруис-
тични .действия . .Още .през .2001 .г . .Ел . .Петкова .разглежда .социалната .активност .на .детето .като .не-
гово .право .[3], .и .коментира .„възможностите .за .създаване .на .нови .социални .опитности .у .родители .и .
учители .за .осигуряване .на .някои .специфични .права .на .детето .в .образованието“ . .Пак .там .тя .комен-
тира .образователната .среда .като .място, .където .могат .да .бъдат .компенсирани .дефицитите .на .цен-
ности, .културни .модели .и .социалнозначими .цели .(с . .124) . .С .удовлетворение .приемаме, .че .по .идея .на .
университета, .участието .на .НПО .и .родителите .създадохме .устойчива .традиция .в .две .направления .
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abstract. The .dynamic .development .of .technology .has .made .it .necessary .to .update .the .educational .techniques . .
The .creation .of .a .number .of .technical .facilities .for .imaging .activity .helps .qualitative .achievements .of .children’ .
creativity .and .aesthetic .education .
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1. Връзка на изкуството между вътрешния и външен свят на себепознанието.
Изкуството .като .форма .на .експресивността .е .форма .на .образователен .процес . .Познанието .и .

образованието .са .взаимосвързани, .целта .на .образованието .е .да .ни .донесе .познание . .За .да .разберем .
етимологията .на .образованието .трябва .да .разгледаме .латинския .корен .на .думата .„educare“ .означа-
ващо .„да .се .прояви, .да .се .извади“ . .[1,15] .смисълът .е, .че .това .е .вътрешна .промяна .и .се .измерва .според .
това, .което .обучаемия .проявява .и .показва . .Резултатът .е .реализация .на .познанието, .което .се .разви-
ва .у .тях .

В .изкуството .експресивния .образ .се .изявява .на .хартия .или .пластика . .Така .в .изявата .на .вътреш-
ни .образи .и .външни .форми .се .открива .чудният .свят .на .изкуството . .Като .висша .форма .на .познание-
то .открива .връзки .на .художника .с .несъзнаваното, .като .израз .на .подсъзнателни .реакции .на .възприя-
тието .и .мисълта .

 .y децата .да .участват .във .фундаментални .алтруистични .каузи: .интеграция .и .благотворител-
ност; .

 .y партньорство .със .специалисти .в .сферата .на .добрите .социални .практики .– .НПО, .студенти .и .
университетски .преподаватели .
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Според .К . .Г . .Юнг .[8] .бариерата .между .съзнанието .и .подсъзнанието .се .преодолява .единствено .чрез .
„образи“ . .Според .него .изкуството .е .средство .за .обединение .на .три .свята .едновременно: .подсъзнание, .
съзнание .и .реалния .свят .на .материалната .форма .извън .тялото . .Тъй .като .информационния .поток .е .
двустранен .процес, .информацията .от .външния .свят .се .процежда .вътре .в .нас . .По .този .начин .се .явя-
ват .образи, .които .съдържат .повече .информация, .отколкото .обичайно .се .възприема .от .рационалния .
ум . .Така .се .развиват .образи .даващи .повече .информация, .като .изява .на .несъзнателното . .По .този .на-
чин .се .създават .символи .натоварени .с .по-голямо .семантично .значение .

Важно .значение .за .творческия .процес .носят .диалектиката .на .символите .и .знаците . .Според .К . .Г . .
Юнг, .съществува .отличителна .разлика .между .знаците .и .символите . .Знаците .са .просто .съкращения .
на .нещо, .което .е .познато . .Те .посочват .конкретна .реалност, .докато .символите .отразяват .една .ди-
намична .действителност, .самопроменяща .се . .Символите .носят .сложни .значения .едновременно . .Те .
не .са .напълно .абстрактни, .явяват .се .както .графични .форми .така .и .като .цвят, .структура, .жест .
или .композиционна .структура .

По .отношение .на .създаването .на .реалистично .изображение, .Рудолф .Арнхайм .подчертава, .че .въ-
ображението .е .необходимо, .затова, .защото .реалния .предмет .не .предлага .на .художника .тази .форма, .в .
която .е .нужно .да .бъде .пресъздаден . .Формата .трябва .да .се .създава .от .твореца .и .той .я .пресъздава .на-
ново . .Затова .Арнхайм .определя .изобразителната .дейност .като .откриване .на .нови .форми .за .старо-
то .съдържание, .създава .се .ново .понятие .за .стария .предмет . .Така .той .определя .изобразителната .дей-
ност .като .знаково-символистична .

Като .типичен .вид .на .знаково-символната .дейност .при .децата .се .появява .изобразителната .дей-
ност . .Много .изследователи .отнасят .детската .изобразителна .дейност .(ДИД) .като .аналог .на .рече-
во .изразяване . .Детското .изобразително .творчество .е .особен .език .с .който .детето .предава .своя .жи-
тейски .опит . .Спецификата .на .ДИД .се .определя .не .само .от .особеностите .на .детското .възприятие .
и .изобразителни .умения, .но .се .определят .от .етапа .на .развитие .на .детското .мислене . .В .ранния .етап .
на .ДИД .изобразителните .умения .създават .индивидуална .детска .символика .и .специфично .отражение .
на .реалността .съобразно .развитие .на .детското .мислене . .

Това .дава .основание .да .се .смята, .че .при .изграждане .на .структурата .и .композицията .на .детската .
творба .основната .трудност .е .при .изграждането .на .пространствените .отношения .свързани .с .поз-
навателните .процеси, .които .са .основа .на .изобразителната .грамотност . .За .сметка .на .това .знаково-
символната .дейност, .като .носител .на .художествената .изразителност, .е .по .лесно .усвояема .

Това .обяснява .появяването .на .„детския .символизъм“ .като .стадий .на .развитието .на .детската .
рисунка . .Това .е .период, .когато .децата .не .владеят .способи .за .предаване .на .пространствени .отноше-
ния .в .приетия .реалистичен .маниер .и .затова .изобретяват .собствени .начини .за .предаването .на .те-
зи .отношения . .Такъв .стадий .се .приема .за .преходен, .за .да .се .премине .към .умения .за .предаване .на .прос-
транствени .отношения .

Логично .следва .извода, .че .развитието .на .изобразителната .дейност .може .да .се .осъществява, .ако .
бъде .предмет .на .специално .усвояване . .Необходимост .от .това .трябва .да .бъде .усвояването .на .изобра-
зителната .грамотност, .която .да .бъде .предмет .на .усвояване .не .на .възпроизвеждане .на .отделни .об-
рази, .а .развиване .на .творческо .въображение . .Обучението .с .различни .техники .на .изобразяване .трябва .
да .се .свързва .преди .всичко .с .развитието .на .творческото .мислене, .въображение, .фантазия, .които .да .
се .изявят .като .средство .за .създаване .на .изображения . .Изобразителните .техники .се .явява .средство .
за .постигането .на .тези .цели . .

2. Предмет на изследването: форма и съдържание на репрезентативните и креативни образи ка-
то релация на ново усвоените техники и материали за работа.

Съществена . характеристика . на . художествено-творческата . дейност . е . предаването . на . един-
ството . на . идеен . замисъл . и . композиционни . средства . . Откриването . на . необходимите . средства . на .
композиционната .схема .са .определящи .при .изразяването .на .идейно-смисловите .връзки .в .творбата . .
Общата .композиция .на .художествената .творба .се .явява .конструкция .на .художествения .замисъл . .
По .този .начин .художника .трябва .да .определя .избора .и .характера .на .композиционните .средства .

Основен .начин .за .организация .на .пространственото .построение .в .художествената .творба .се .
осъществява .чрез .организация .на .пространствените .зони .на .съответстващите .части .на .изображе-
нието .имащи .значение .за .опорните .пунктове .при .предаване .на .дълбочината .на .плоскостта . .В .тази .
организация .художника .определя .главните .и .второстепенни .части .на .идейния .си .замисъл, .като .оста-
налите .планове .имат .функция .на .допълнителни, .подчертаващи .сюжетно-смисловите .връзки .в .кар-
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тинната .плоскост . .За .подсилване .на .изразителността .на .творбата .се .използват .различни .похвати: .
мащабиране, .„заслоняване“ .и .др . .

Основни .компоненти .за .реализация .на .художественo-образното .решение .са .извеждане .на .главно-
то ./като .герой, .компонент .или .деформация/, .използването .на .елементи .отговарящи .на .сюжетния .
замисъл, .съдържателно .отношение .към .цвета . .Характерност .на .детското .творчество .се .явява .емо-
ционалността, .която .определя .стремежа .на .детето .да .изразява .смисловите .връзки . .За .определяне-
то .на .сюжетно .– .смисловия .център .на .детската .творба .те .използват .различни .допълващи .атрибу-
ти .за .поясняване .на .предполагаемите .действия .на .образа . .Тоналното .и .цветово .решение .на .детска-
та .творба .помага .на .детето .да .изрази .своя .замисъл, .затова .характеристика .на .ДИД .се .явява .яркото .
декоративно .богатство .на .творбите . .

За .подобряване .на .възможностите .за .организация .на .етапите .за .развиване .на .пространствено-
графичните .умения .на .децата .е .овладяване .на .уменията .за .предаване .на .плановете .на .пространстве-
ните .зони .като .основни .умения .за .усъвършенстване .на .уменията .за .предаване .на .пространството .
в .детската .рисунка .

В .сложния .процес .на .изграждане .на .навици .за .композиционни .построения .на .елементите .в .кар-
тинното . пространство . може . да . помогнат . различни . форми . за . декоративно-приложни . дейности . .
Различни .форми .на .работа .с .хартия ./конструкции, .апликационни .форми, .шаблони, .работа .с .матри-
ци .за .оцветяване/, .чрез .моделиране .на .изделия .от .хартиена .пластика .се .изграждат .обемни .компози-
ции . .Подобни .обучаващи .задачи .развиват .пространствените .представи .на .децата . .Така .се .пости-
га .по .високи .нива .на .умения .за .предаване .на .пространствените .композиционни .умения .и .съответно .
развиване .на .качествено .ниво .на .художествена .изразителност .

Възможности .за .развитие .на .вариативност .за .композиционните .решения .може .да .се .получат .при .
апробиране .и .прилагане .на .иновационни .изобразителни .техники .за .обогатяване .на .изобразителната .
култура . като: . сграфито-гратаж; . трафарет; . декупаж; . монотипия; . фротаж; . ошибана . – . апликация; .
крафтс .и .скрапбукинг; .монотипия; .акварелна .техника .със .сол .и .лимонов .сок; .„къпана“ .графика, .и .др . .

Приложението .на .иновационни .техники .като .скрапбукинг .– .като .апликационна .техника, .деку-
паж .като .техника .за .развиване .на .колористична .култура, .фротаж .като .апликационна .техника .спо-
собства .за .развиването .на .композиционно .мислене .и .вариативност .на .решенията . .Специфичния .ал-
горитъм .при .операциите .и .етапите .при .изпълнението .на .творбата .създават .условия .за .преодолява-
не .на .редица .дефекти .при .детското .композиционно .мислене .като .отказ .от .заслоняване .на .обекти-
те .или .прескачане .на .фризовото .подреждане .на .композиционните .елементи .

С .прилагане .на .нетрадиционни .изобразителни .техники .в .предучилищна .възраст .може .да .се .прео-
долеят .ограниченията .при .използване .на .елементарни .технически .прийоми .като .смесване .на .цвето-
ве, .запълване .на .пространството .на .картината .с .живописен .слой .и .др .

Преодоляването . на . тези . задръжки . способства . за . по-свободно . използване . на . изобразителните .
техники .и .постигането .на .по .добра .художествена .изразителност .в .ДИД . .

Предоставената .възможност .на .децата .да .работят .с .нови .техники .винаги .предизвиква .жив .ин-
терес .у .децата .и .дава .допълнителен .импулс .за .развиване .на .творческата .фантазия .

Препоръчително .е .използване .на .широка .гама .от .изобразителни .материали, .които .да .са .подходя-
щи .за .съответната .възраст .

3. характеристика на някои иновационни изобразителни техники за обогатяване на изобрази-
телната култура.

Крафтс .и .скрапбукинг: .с .понятието .Crafts .се .разбира .широка .гама .от .хоби .и .приложно-декора-
тивни .дейности .за .създаване .на .художествени .модели . .Достъпността .до .технологията .на .изработ-
ка .на .изделията .е .изключително .улеснена, .произвеждат .се .материали, .инструменти .и .комплекти .на .
достъпна .цена, .с .ясни .инструкции .и .лесна .технология .за .изработка . .За .повечето .техники .за .работа .
се .произвеждат .инструменти .и .машини .за .обработка .с .опростена .манипулация .

Скрапбукингът .(scrap – изрезка; scrapbook – албум за залепване на изрезки) .възниква .като .художест-
вен .способ .за .съхраняване .на .„това, .което .си .струва .да .бъде .запомнено“ .(Memorabilia) .под .формата .на .
декорирани .лексикони, .дневници, .училищни .годишници .и .пр . .Чрез .него .още .през .ХV .в . .в .Англия .създа-
вали .уникални .албуми .за .съхранение .на .рецепти, .цитати, .писма, .стихове .и .т .н . .По-късно .в .САЩ .ста-
ва .модерно .изработването .на .дневници .с .включени .снимки .и .спомени .от .пътувания .до .Европа .

Превръщането .на .скрапбукинга .от .хоби .в .индустрия .се .свързва .с .името .на .американката .Мари-
елън .Кристънсън, .която .създала .над .петдесет .тома .папки .с .метални .рингове .(днешните .класьори .за .
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документи) .с .творчески .подредени .семейни .фотографии . .Дори .била .поканена .да .ги .представи .на .Све-
товна .конференция .по .архивите .

Заедно .със .съпруга .си .Мариелън .публикува .ръководство .«Как .да . .запазим .спомените .живи» .и .през .
1981г . .отваря .специализиран .магазин .със .същото .име, .който .продължава .да .съществува .и .до .днес .под .
управлението .на .нейната .дъщеря .Лиз .

В .днешно .време .скрапбукингът, .развит .също .и .в .дигитален .вариант, .се .счита .за .третият .по .зна-
чимост .художествен .занаят .в .САЩ . . . .Над .4% .от .американките .са .се .занимавали .с .класически .скрап-
букинг, .а .милиони .други .– .с .някоя .от .неговите .разновидности, .една, .от .които .– .изработването .на .
поздравителни .картички . .У .нас .ръчно .създадените .картички .стават .все .по-търсени, .а .любителите .
на .това .занимание .– .все .повече .

Основни техники и материали за скрапбукинг:
Работа .с .мастила .и .тебешири: .печатането .е .често .използван .способ, . .чрез .който .може .да .се .съз-

даде .красив .акцент .на .нашата .творба .или . .допълнение .чрез .текст .с .ефектен .шрифт, .цвят .и .пр . .Чес-
то .печатите .– .акценти .заместват .снимката .и .са .свързани .с .темата .на .скрапбук-страницата .или .
картичката . .Отпечатаната .картинка .се .оцветява .с .акварелни .моливи .или .маркери .и .се .декорира .с .
подходящи .елементи . .С .тебеширените .мастила .се .добавят .сенки .на .изображението .или . .краищата .
му .се .оформят .с .рамка . .Интересни .възможности .дават .и .т .нар . .фонови .печати, .с .които .може .да .се .
оцвети .целият .лист .вместо .да .се .ползва .специална .хартия .като .фон .

Топъл .ембосинг, .това .е .техника .за .постигане .на .впечатляващи .ефекти .чрез .разтапяне .на .специал-
на .пудра . .За .целта .са .необходими .още: .тампон .с .достатъчно .влажно .мастило .– .може .да .е .безцветно .
или .в .желан .цвят, .по .което .да .полепне .пудрата; .печат .за .създаване .на .изображението .(гумен .или .си-
ликонов) .и .уред .за .нагряване .на .пудрата . .Комбинациите .между .цвета .на .хартията, .този .на .мастило-
то .и .основния .тон .на .пудрата .дават .възможност .за .най-различни .резултати . .Пудрата .може .да .съ-
държа .също .малки .частици .брокат, .които .добавят .допълнително .очарование .

Дестрес .мастила .топлият .ембосинг .може .да .се .използва .в .комбинация .с .дестрес .тампони, .които .
притежават .висока .влажност .и .позволяват .смесване .чрез .преливане .на .цветовете . .С .тяхна .помощ .
се .създава .уникален .фон .в .автентичен .стил . .Употребата .не .е .трудна, .достатъчно .е .да .разполагаме .
със .специален .инструмент .за .смесване .и .сменяеми .тампончета .към .него .за .отделните .цветове . .След .
няколко .проби .бързо .се .усвояват .движенията .по .не .директно .нанасяне .на .мастилото .върху .хартия-
та . .Можем .да .използваме .тази .техника .и .за .изработване .на .неповторими .акценти .на .нашата .твор-
ба .– .ефектни .цветя, .пеперуди .и .пр .

Дизайнерска .хартия .е .основен .компонент .за .избор .на .всички .декоративни .допълнения . .Тя .се .пред-
лага .в .изключително .голямо .разнообразие .както .на .отделен .лист, .така .и .в .тематичен .комплект . .В .
комплектите .често .са .включени .десени, .които .се .комбинират .и .взаимно .се .допълват . .Може .да .е .дву-
странно .оцветена .или .с .ефекти .чрез .ембосинг, .брокати .и .пр . .Към .някои .серии .хартии .са .достъпни .съ-
що .панделки, .брадс, .стикери, .печати .и .др . .от .същата .серия . .Дебелината .на .хартията .позволява .нас-
лояване .с .леко .повдигане .чрез .обемни .двойно .залепващи .квадратчета, .което .превръща .картичката .в .
несравним .сувенир .

Перфоратори (пънчове) – .освен .стандартните .перфоратори .за .изрязване .на .фигурки .от .хартия .
и .картон .с .различна .големина .се .предлагат .и .т .нар . .бордюрни .и .ъглови .пънчове .Те .са .любим .инстру-
мент .на .повечето .почитатели .на .скрапбукинга, .защото .перфорираните .елементи .са .прекрасно .до-
пълнение .към .творбата .

хартиени цветя – .една .от .най-очарователните .форми .на .декорация .при .скрапбукинга . .Могат .да .
се .комбинират .по .цвят, .по .размер .и .да .се .превърнат .в .естествен .завършек .на .централната .илюстра-
ция . .Съществува .изключително .многообразие .от .цветя .и .листенца, .които .да .паснат .на .проекта .

Панделки – .те .са .нежни .и .пъстри, .произведени .специално .за .приложение .при .скрапбукинг . .Могат .
да .съдържат .дори .поздравителни .надписи .или .да .са .оцветени .в .тоновете .на .основната .дизайнерска .
хартия .на .проекта .

Перли и камъчета . – .бижуто .в .нашата .творба . .От .едната .страна .са .плоски .със . самозалепващ .
слой . .Предлагат .се .в .различна .големина .и .цветове .и .са .ефектен .блестящ .аксесоар, .без .който .проек-
тът .сякаш .не .е .завършен .

Течни .перли .представляват .водоустойчива .боя .с .блясък .в .шишенце .с .накрайник .за .дозиране .при .
полагане . .Предназначени .са .за .работа .върху .хартия .и .текстил . .Изсъхват .напълно .за .няколко .часа . .Ос-
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вен .като .малки .обемни .перлички .може .да .се .използват .и .за .оцветяване .на .фини .детайли .с .тънка .чет-
ка .чрез .разреждане .с .малко .вода .

Брадс .това .са .малки .елементи, .които .могат .да .са .в .кръгла .форма .или .във .формата .на .цветенца, .
пеперудки .и .други .предмети . .Лесни .за .поставяне, .те .често .служат .и .за .закрепване .на .хартиени .цве-
тя .върху .основата .на .проекта, .изпълнявайки .ролята .на .тичинка . .Подобна .декоративна .функция .чес-
то .имат .и .миниатюрни .разноцветни .копченца, .завързани .с .ефектни .шнурчета .

Айлетс – .мини .капсички, .познати .ни .като .декоративен .елемент .по .джобовете .на .джинсите .ни . .
Често .се .позиционират .в .ъглите .на .дизайнерската .хартия .при .наслояване, .имитирайки .(или .изпъл-
нявайки) .закрепване .върху .основата . .В .дупчиците .могат .да .бъдат .промушени .шнурчета . .Поставят .
се .в .пробит .в .хартията .отвор .с .помощта .на .малко .чукче .

Албуми .скрапбук .са .с .нестандартна .форма, .особено, .когато .са .предназначени .за .съхраняване .на .ре-
цепти .или .други .тематична .информация . .Предлагат .се .във .вид .на .свързани .чрез .верижки .основи .от .
пресован .картон, .готови .за .декорация .и .попълване . .Адаптирането .на .този .вид .технически .похват .
към .дейности .в .предучилищна .възраст .може .да .стане .само .в .съответствие .на .възрастовите .особе-
ности .на .децата . .Скрапбукинга .освен .като .изкуство .свързано .с .изработване .на .фотоалбуми ./photos .
and .memorabilia/ .може .да .се .изпълняват .различни .пана, .картички, .кутия, .календар, .плакат, .етикети .
за .тетрадки .и .др . .За .целта .се .прилагат .същите .технически .похвати: .рязане .– .с .ножици .или .инстру-
менти ./пънчове/, .пробиване .с .инструменти .за .айлетс, .декориране .с .дизайнерска .хартия, .апликиране .
на .различни .елементи: .брадс, .перлички, .връзване .на .панделки .и .др . .В .помощ .на .учителя .сайтовете .за .
скрапбукинг .предлагат .видеообучение .при .изработването .на .някои .изделия, .както .в .повечето .случаи .
и .полезна .информация .за .необходимите .материали .за .изработването .на .изделието . .

Особен .момент .е .работата .по .предварително .направени .шаблони ./sketches/ . .Такива .заготовки .се .
продават .в .комплекти .или .може .да .се .изтеглят .от .сървъри . .Адаптирането .трябва .да .даде .възмож-
ност .на .учителя .с .не .– .много .операции .да .осигури .ясна .идея .за .изработеното .изделие . .В .такива .мо-
менти .е .добре .освен .изпълнен .модел .образец .децата .да .може .да .имат .вариативен .избор .на .различни .
от .модела .елементи .и .цветосъчетания .

Смесването .на .различни .по .характер .материали: .хартия, .плат, .шнурове, .тел .и .пластмаси, .създа-
ва .условия .за .разнообразен .труд .и .развитие .на .естетически .усет .при .децата .

Използването .на .техниката .декупаж .създава .не-малко .възможности .за .реализиране .художестве-
ни .изделия . .

Декупажът .е .приложно .изкуство . .Думата .произхожда .от .френски .и .означава .„изрязвам“, .или .ка-
зано .с .други .думи .– .изготвяне .на .колаж .или .хартиена .апликация, .при .което .се .изрязва .мотив .или .изо-
бражение .от .различен .материал .(предимно .хартия, .но .също .така .и .дърво, .кожа .или .тъкан) . .След .то-
ва .мотивът .се .залепя .или .с .помощта .на .различни .техники .за .декупаж .се .прикрепя .върху .дадената .по-
върхност .за .декориране .

Художестеният .декупаж .е .направление .в .декупажа . . .Важното .условие .при .него .е .да .се .постигне .
сливане .на .изрязаната .картинка .от .салфетка .или .декупажна .хартия .с .основния .фон . .на .декорирания .
предмет . .По .този .начин .практически .не .е .възможно .да .се .разграничи .прехода .от .картинката .към .фона . .
какво ви е необходимо за декупаж?

Материалите .които .се .използват .са .разнообразни . .Използват .се .професионални ./конфекция/, .та-
ка .също .и .подръчни .

Такива .са: .декупажни .лепила, .акрилни .лакове .на .водна .основа, .кракле .медиуми, .антични .пасти, .на-
пукващи .структурата .пасти, .акрилни .бои, .контури, .брокатни .лакове .и .бои, .шлак .метал . .

Разрични .видове .хартии: .дизайнерска .хартия, .оризова .хартия .за .декупаж, .креп .хартия .и .тишу .
хартия .

За .изработване .на .изделия .с .декупажна .техника .се .използват .както .конфекционни .материали .от .
картон, .папие .маше, .изделия .от .MDF, .така .също .и .различни .изделия .от .бита .или .природни .материали .

За .средства .за .обучение .и .работа .с .деца .е .необходимо .да .се .ориентираме .към .нетоксични .матери-
али .и .по .възможност .с .по .ниски .цени .

Примерен план за изработване на изделие може да бъде:
Материали и инструменти: избран .подходящ .мотив .– .от .салфетка .или .от .специална .хартия .за .

декупаж; .ножица .или .макетно .ножче; .четка .– .плоска .и .мека, .за .предпочитане .със .синтетичен .косъм; .
акрилна .боя .в .бял .или .светъл .тон .(може .да .използвате .и .латекс); .лепило .за .декупаж .(най-добрия .вари-
ант .е .„Универсален .медиум .за .декупаж“) .или .Ц-200, ./в .краен .случай .суров .белтък .от .яйце .може .да .слу-
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жи .за .лепило/; .траен .лак .за .декупаж .или .акрилен .лак .(за .да .запечатаме .крайния .резултат); .подходящ .
предмет .или .плоскост, .върху .който .ще .се .работи .

Първо .и .най-важно .е .да .се .положи .върху .основата, .която .ще .използвате, .бяла .боя .или .латекс, .за .
да .може .желаният .от .орнамент .да .изпъкне .по-добре .и .да .съхрани .естествените .си .цветове . .След .ка-
то .предметът .изсъхне .напълно, .избира .се .декорация .(ако .е .от .салфетка, .използва .се .само .най-горния .
пласт .– .този .с .картинката) .и .се .навлажнява .леко .с .вода . .Налага .се .мотива .върху .повърхността .и .с .ле-
ки .движения .от .центъра .към .периферията .се .нанася .тънък .слой .лепило .за .декупаж .(или .Ц-200, .разре-
дено .с .малко .вода), .като .се .внимава .да .не .се .скъса .салфетката .или .да .не .се .получат .гънки .

При .повторение .на .процедурата .няколко .пъти, .всеки .път .се .оставя .да .изсъхне .добре .
За .финал .с .домакинска .гъба .(използва .се .грубата .Ӝ .страна) .и .се .минава .много .внимателно .по .краи-

щата .на .орнамента, .за .да .се .загладят .добре . .Нанася .се .последователно .2-3 .тънки .слоя .акрилен .лак .(или .
траен .лак .за .декупаж), .като .междувременно .се .изчаква .той .да .изсъхне .напълно . .

Изключително .ефектно .при .декорация .с .декупаж .е .стъклото . .При .него .обаче .се .изискват .както .по-
вече .време .и .търпение, .така .и .наличието .на .по-скъпи .материали . .Не .се .препоръчва .за .работа .с .малки .деца .

Изобразителната .техника .сграфито-гратаж .се .основава .на .принципа .на .работа .с .кредов .картон . .
Рисуването .става .на .принципа .„негро“ .– .изстъргване .на .бялото .от .черна ./тъмна/ .основа . .В .адапти-
рания .вариант .на .учебна .дейност .се .използва .основа, .която .е .намазана .с .парафин ./или .маслени .пасте-
ли/ .и .след .това .покрита .с .черна ./тъмна/ .акрилна .боя . .След .като .изсъхне .боята, .се .рисува ./като .се .из-
драсква/ .с .подходящ .инструмент ./дървена .клечка, .метален .шиш .или .отверка/ . .Така .се .открива .свет-
лата .основа .и .се .получава .рисунката .

Изобразителната .техника .фротаж: .това .е .вид .колажна .техника . .Използва .се .повърхностната .
структура .на .предметите, .върху .която .се .поставя .тънка .хартия, .може .и .да .е .цветна, .която .се .из-
драсква .с .маслени .пастели . .Може .да .се .използват .предварително .изрязани .форми ./пр . .на .плодове/, .и .
след .като .бъдат .оцветени .се .апликират .върху .подходяща .основа ./вариант .е .след .като .бъде .издраска-
на .структурата .да .се .изрежат .формите .и .да .се .апликират/ . .

За .развиване .на .образните .представи .и .фантазия .е .подходяща .техниката .„ошибана .– .апликация“ . .
Името .идва .от .Японското .изкуство .на .декорация .със .сухи ./хербаризирани/ .цветя . .За .целта .е .необхо-
димо .да .се .съберат .и .хербаризират .между .вестници .разнообразни .цветя .и .треви . .Това .става .след .ка-
то .се .притиснат .с .тежък .предмет .и .така .да .стоят .около .една .седмица . .След .това .се .подреждат .и .
залепват .с .безцветно ./течно/ .лепило . .Накрая .се .покриват .с .безцветно .фолио .и .се .поставят .в .рамка/ .
вариант .е .да .се .използва .самозалепващо .се .безцветно .фолио/ . .Темите .за .апликация .може .да .бъдат .де-
коративни .мотиви, .букет .с .цветя, .фигури .на .животни, .герои .от .приказки, .пейзажи .

Изобразителната .техника .„къпана“ .графика .е .много .лесно .изпълнима . .За .целта .се .рисува .върху .ка-
дастрон .с .тубички .темперна .боя . .Боята .трябва .да .се .нанася .на .дебел .слой, .така .че .да .има .празно .меж-
ду .петната .темперна .боя . .Рисува .се .с .разнообразни .цветове . .След .като .изсъхне .темперната .боя .се .
намазва .навсякъде .с .черен .туш . .Изчаква .се .да .изсъхне .и .след .това .се .поставя .на .течаща .вода . .С .помо-
щта .на .гъба .се .отделя .размекналата .се .темперна .боя . .Рисунката, .която .се .показва .е .с .активни .цве-
тове, .защото .черният .контур .ги .подчертава ./вместо .темперна .боя .може .да .се .използва .акрилна .на .
рисунката .трябва .да .се .покрие .с .туш .докато .е .мокра .

Предложените .техники, .когато .се .прилагат .разнообразно .се .създават .условия .за .активно .развитие .
на .ДИД . .С .повишаване .на .уменията .на .децата .с .работа .с .изобразителни .техники .ще .се .развие .и .подобри .
естетическите .критерии .на .децата, .което .е .цел .на .обучението .по .изобразително .изкуство .

  

Фигура 1. Скрапбукинг
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„ИТИ ДГ“ – ОбРАЗОВАТЕлЕН МУлТИМЕДИЕН ПАкЕТ с УЧЕбНИ РЕсУРсИ ЗА 
ДЕТскАТА ГРАДИНА

„ITI DG“ – EDucaTIoNal pacKaGE WITh mulTImEDIa TEachING rESourcES 
for KINDErGarTEN 
assoc. prof. Dr rumyana papancheva, assoc. prof. Dr Krasimira Dimitrova
university „prof. Dr assen zlatarov“, burgas 

abstract. The .paper .presents .a .final .product .of .authors’ .work .after .approbation .and .publishing . .The .educational .
package .ITI-DG .is .a .suite .of .multimedia .resources .for .teaching .and .learning .process .in .kindergarten .in .Bulgaria . .
It . includes . educational . games, . rich . illustrative . materials, . interactive . tasks . and . instructions . for . kindergarten .
teachers . .Main .principles .and .some .conclusions .are .formulated . .The .package .is .result .of .collective .work .between .
the .authors, .software .specialist .and .publishing .house .Izkustva . .The .final .product .is .implemented .in .more .than .100 .
kindergartens .in .Bulgaria .in .2012-2013 .school .year, .equipped .with .Wii .interactive .whiteboard .system . .

Keywords: multimedia .teaching .and .learning, .interactive .work, .information .technologies .in .kindergarten

Промяната .в .поколенията, .промяната .в .начина .на .живот, .навлизането .на .технологии .в .ежедне-
вието .и .във .всички .сфери .на .обществото .води .неминуемо .и .до .промяна .в .познавателната .среда .на .
съвременната .детска .градина . .Малките .деца .растат .заобиколени .от .дигитални .средства .и .това .е .
естественото .за .тях .обкръжение . .Променен .е .начинът .на .възприемане .на .света, .променени .са .изис-
кванията .и .очакванията, .както .на .децата, .така .и .на .техните .родители .към .институцията .– .дет-
ска .градина . .Детската .градина .трябва .да .предложи .адекватни .условия .с .ново .технологично .оборуд-
ване .и .нови .методи .на .работа . .

Ключови .фактори .са .интегрирането .на .технологии, .прилагането .на .интерактивни .методи .на .
работа, .поставянето .на .детето .в .активна .позиция, .съобразяването .с .индивидуалните .възможнос-
ти .и .интереси .на .малките .обучаеми . .Научната .общност .в .световен .план .работи .активно .в .тази .
посока . .Едно .мащабно .изследване .на .ЮНЕСКО, .заедно .с .организацията .за .образование, .наука .и .култу-
ра .на .Обединените .нации, .под .научното .ръководство .на .проф . .Иван .Калаш .от .Словакия, .представя .
опита .на .17 .центъра, .базирани .в .Бразилия, .Чили, .Чехия, .Кипър, .Унгария, .Норвегия, .Португалия, .Русия .
и .Словакия .за .периода .2008 .– .2010 .год . .[1] . .Формулирани .са .насоки .за .интегриране .на .технологии .при .
работата .с .малки .деца . .Темата .е .разгледана .в .технологичен, .социален, .здравен .аспект . .В .работата .си .
учителите .използват .интерактивна .дъска, .интерактивни .маси, .документ-камера .(Фигура .1), .диги-
тални .устройства .– .детски .видео-камери, .с .които .децата .заснемат .сами .различни .дейности, .про-
грамируеми .играчки .(Фигура .2), .които .управляват .с .помощта .на .бутони .и .др .

 

Фиура 1. Интерактивната маса и документ-камера
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Фигура 2. Детска видео-камера и използване на програмируеми (управляеми) играчки

Детската .градина .трябва .да .осигурява .среда, .съответстваща .на .епохата .и .на .нуждите .на .обще-
ството . .Това .води .до .решаване .не .само .на .проблеми, .свързани .с .материално-техническата .база, .а .съ-
що .до .проблеми, .свързани .с .кадровото .обезпечаване .– .учители .с .висока .дигитална .култура .и .посто-
янно .нарастващи .педагогически .компетенции . .

Към .момента .можем .да .обособим .три .нива .на .интегриране .на .технологии .в .детската .градина .при .
работа .с .децата:

1 . . Ниво .1 . .Ситуация .на .тема .от .учебното .съдържание .по .дадено .тематично .направление, .съ-
проводена .от .мултимедийна .презентация . .Като .техническо .оборудване .е .необходимо .нали-
чието .на .компютър .и .мултимедиен .проектор . .Учителите .използват .готови .презентации . .
Част . от . преподавателите . създават . самостоятелно . свои . презентации . . Преобладаващият .
софтуерен .продукт .за .тяхното .разработване .е .програмата .PowerPoint . .

2 . . Ниво .2 . .Реализиране .на .мултимедийни .ситуации, .базирани .на .работа .с .интерактивна .дъска .и .
специализиран .софтуер .за .работа .с .нея . .Технологичното .оборудване .е .на .по-високо .ниво . .Из-
исква .се .наличието .на .интерактивна .дъска . .В .преобладаващите .случаи .на .работа .с .интерак-
тивна .дъска .в .детските .градини .у .нас .се .използват .мобилни .решения, .при .които .чрез .систе-
ма .от .хардуерни .и .софтуерни .технологии .обикновена .бяла .дъска .се .трансформира .в .интерак-
тивна . .

3 . . Ниво . 3 . . Реализиране . на . интерактивни . ситуации, . интегриращи . разнообразни . хардуерни . и .
софтуерни .технологии .– .интерактивна .дъска, .програмируеми .играчки, .сензорни .технологии, .
презентационен .и .специализиран .образователен .софтуер .

Естествения .ход .на .интегриране .на .технологии .в .учебната .работа .в .детската .градина .предвиж-
да .постепенно .плавно .преминаване .през .всяко .от .тези .нива . .Плавния .преход .от .ниво .в .ниво .е .тясно .
свързан .и .с .процеса .на .квалификация .и .формиране .на .дигитални .умения .у .детския .учител . .

Световната .практика .показва, .че .за .нуждите .на .учебния .процес .в .детската .градина .наред .с .об-
разователните .системи .на .хартиен .носител .и .свързаните .с .тях .дидактически .средства .се .разра-
ботват .специализирани .образователни .пакети .с .електронни .ресурси, .включващи .разнообразни .игри .
и .интерактивни .упражнения .в .технологична .среда . .Учителите .по .места .разработват .и .свои .ресур-
си, .но .те .имат .специфично .приложение, .свързано .с .доразвиване .на .дадена .тема, .тематични .проект-
ни .дейности .и .др . .Добри .учебни .практики .се .обменят .между .учители .в .рамките .на .уеб-базирани .фо-
руми .и .в .публикации .от .научно-практически .събития . .В .масовия .случай, .обаче .се .използват .цялост-
ни .решения, .обединяващи .в .единство .система .от .хартиени .и .електронни .носители .и .нужните .хар-
дуерни .технологии .за .реализиране .на .ефективен .учебен .процес . .

На .база .направен .анализ .и .съотнасяне .към .конкретните .условия .в .страната .ни .беше .разработена .
и .апробирана .методика .за .интегриране .на .технологии .в .учебния .процес .в .детската .градина .

Мултимедийният .пакет .„ИТИ .в .детската .градина“ .е .разработен .в .помощ .на .детския .учител .за .
интегриране . на . съвременните . информационни . технологии . в . учебно-възпитателния . процес . . Паке-
тът .включва .електронни .ресурси .— .образователни .игри, .мултимедийни .ситуации .и .ситуации .за .ра-
бота .с .интерактивна .дъска . .За .децата .от .първа .и .втора .група .са .подходящи .игрите .„Цветен .цирк“ .
и .„Цветни .балони“ .(Фигура .3), .при .които .се .затвърдяват .знания .за .цветове . .За .по-големите .са .вклю-
чени .игрите .„Кой .живее .тук?“ .и .„Кое .е .излишното?“ .(Фигура .4) . .Всяка .от .игрите .предлага .различни .
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категории . .Примерно, .играта .„Кое .е .излишното?“ .поддържа .темите .„Плодове .и .зеленчуци“, .„Транс-
портни .средства“ .и .„Диви .и .домашни .животни“ . .

 .

Фигура 3. Игри за разпознаване на цветове

 

Фигура 4. Екрани от игрите „Кой живее тук?“ (във водата) и „Кое е излишното?“ (плодове и зеленчуци)

За .подготвителните .групи .– .трета .и .четвърта .са .реализирани .цялостни .мултимедийни .ситуа-
ции, .следващи .теми .от .учебното .съдържание . .Приложен .е .интердисциплинарен .подход .чрез .реализи-
ране .на .разнообразни .връзки .между .образователните .направления .

Пакетът .ИТИ—ДГ .съдържа .презентации .и .ситуации .за .интерактивна .дъска, .следващи .темите .
от .учебното .съдържание .и .разпределението .на .програмните .системи .„Аз .съм .в .детската .градина“ .
и .„Аз .ще .бъда .ученик“ .на .издателство .„Изкуства“ . .Пакетът .предлага .изключително .висока .наглед-
ност . .Включва .илюстрации, .снимки, .видео, .автентично .озвучаване, .анимация . .За .всяка .от .разрабо-
тените .ситуации .е .дадено .кратко .описание .с .методически .насоки .за .учителя . .На .всяка .стъпка .може .
да .се .получи .допълнителна .информация .и .помощ .чрез .натискане .на .бутона .за .информация . .

Част .от .предложените .мултимедийни .ситуации .са .базирани .на .презентации, .разработени .с .про-
грамата .MS .PowerPoint .2010 .(Ниво .1) . .Избрани .са .теми, .изискващи .онагледяване, .което .трудно .може .
да .се .постигне .без .технологии .– .съчетаване .на .звук, .видео, .анимация . .За .всяка .от .предложените .си-
туации .е .разработено .методическо .указание .(Фигура .5) . .

Фигура 5. Обучителна презентация на тема „Превозни средства по релси“ и методически насоки към нея
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Разработването . на . мултимедийния . пакет . се . основава . на . многогодишни . проучвания . от . стра-
на .на .екипа, .на .литературен .и .софтуерен .обзор . .Водеща .идея .е, .при .работата .децата .да .са .активни .
участници .и .всичко, .което .правят .или .учат .да .е .под .формата .на .игра . .Играта .е .в .основата .на .вся-
ка .дейност .в .детската .градина . .Тя .трябва .да .запази .своето .водещо .място .в .учебния .процес . .В .прак-
тиката .се .наблюдава .отрицателна .тенденция .на .избързване .в .поставянето .на .детето .в .позицията .
на .ученик .и .поставянето .му .на .учебни .задачи .във .форма, .несъобразена .с .възрастовите .особености . .
Именно .подобни .мултимедийни .образователни .пакети, .които .да .се .съчетават .с .учебните .книжки, .
дават .възможност .да .се .разнообрази .дадена .ситуация .в .детската .градина, .да .даде .възможност .на .де-
цата .да .играят, .докато .усвояват .заложените .в .програмата .знания . .

Наши .проучвания .показват, .че .учителите .също .осъзнават .необходимостта .от .допълнителни .
средства .за .провеждане .на .пълноценна .ситуация . .Част .от .тях .правят .опити .за .създаване .на .мулти-
медийни .ресурси . .Проблемите, .които .могат .да .възникнат .в .подобна .ситуация .са .следните: .

 .y Създаването .на .допълнителни .ресурси .за .дадена .ситуация .– .електронни .или .хартиени, .изисква .
допълнителни .средства .и .отнема .време .

 .y Умения .на .учителя .често .са .недостатъчни, .за .реализиране .на .професионално .издържан .техни-
чески .и .методически .краен .продукт . .

Работата .с .пакета .не .бива .да .е .самоцелна . .При .реализиране .на .дадена .ситуация .е .необходимо .добро .
планиране, .при .което .да .се .намери .точното .място .на .мултимедийната .част . .Тя .трябва .да .се .използ-
ва .в .съчетание .с .работа .в .книжката, .с .раздавателен .материал .при .самостоятелна .или .групова .работа . .

Голяма .част .от .разработените .ситуации .предвиждат .работа .с .интерактивна .дъска .(Ниво .2) .и .
са .разработени .с .програмата .Sankore .– .специализиран .софтуер .с .безплатен .лиценз .за .ползване . .Избо-
рът .на .тази .среда .дава .възможност .ситуациите .да .бъдат .инсталирани .на .произволен .компютър .и .
учителят .да .се .запознае .с .учебните .единици, .а .при .желание .и .да .ги .модифицира .според .своите .виж-
дания .и .идеи .(Фигура .6) . .Софтуерът .за .работа .с .интерактивна .дъска .има .силно .интуитивен .интер-
фейс .и .предлага .огромно .разнообразие .от .инструменти .за .водене .на .бележки, .маркиране, .движение, .
както .и .средства .за .разработване .на .допълнителни .интерактивни .упражнения .от .учителя . .

 .

Фигура 6. Ситуация по темата „Здравословно хранене“ за 4-та група, 
разработена за работа с интерактивна дъска

Използването .на .интерактивна .дъска .при .работа .с .деца .е .много .по-близо .до .естествената .за .тях .
дейност, .тъй .като .използват .писалка .(или .работят .с .пръст .при .тъчскриин .технологии), .а .не .миш-
ка . .Детето .държи .писалката .та

ка, .както .държи .молива, .много .бързо .успява .да .разбере .как .работи .писалката, .не .се .страхува .да .
опитва . .Желанието .на .всички .деца .да .работят .на .дъската, .ги .мотивира .да .внимават, .за .да .могат .да .
се .справят .добре . .Нагледността, .която .може .да .се .постигне .при .работа .с .подобен .софтуер .е .мно-
гократно .по-висока .в .сравнение .с .възможностите .на .хартиения .носител, .както .като .разнообразие, .
така .и .като .цена . .

На .този .етап .от .въвеждане .на .информационни .технологии .в .детската .градина .считаме, .че .из-
ползването .на .готови .ресурси .в .помощ .на .учителя, .са .подходящи .за .повишаване .качеството .на .поз-
навателния .процес .и .интереса .на .децата .

литература:
1 . . Kalas, . Ivan, . Recognizing . the . potential . of . ICT . in . early . childhood . education, . UNESCO . Institute . for .

Information .Technologies .in .Education, .2010 .



102

ОбразОвание и технОлОгии

2 . . Папанчева .Р ., .Кр . .Димитрова . .ИТИ-ДГ . .Софтуерен .пакет .за .детската .градина . .Издателство .
Изкуства . .2012 . .

3 . . Savio .C . .The .Magic .of .a .SMART .Board .Interactive .Whiteboard .in .Kindergarten . .EDCompas .newsletter . .
March .2011 . .http://vault .smarttech .com/EMAILS/EdCompass/2011/EDCompass-March .pdf .

доц. д-р Румяна Папанчева, доц. д-р красимира Димитрова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. бургас

ФОРМИРАНЕ НА ПРОсТРАНсТВЕНО МИслЕНЕ ЧРЕЗ ИГРА В ДИГИТАлНА сРЕДА

formaTIoN of SpaTIal ThINKING SKIllS IN Early aGE ThrouGh GamES 
IN DIGITal ENVIroNmENT
assoc. prof. Dr rumyana papancheva, assoc. prof. Dr Krasimira Dimitrova
university „prof. Dr asen zlatarov“, burgas

abstract: The .paper .presents .some .examples .and .conclusions .from .experimental .work .held .with .kindergarten .
children .from .4 .to .6 .years .on .formation .of .spatial .thinking .playing .with .digital .toys . .Main .principles .of .the .work .
are .technologies .integration, .team .working .and .interdisciplinary .connections . .

Keywords: .spatial .thinking, .digital .environment, .game, .interdisciplinary .approach, .BeeBot .programmable .toys .

Организацията .на .работа .в .детската .градина .дава .възможност .на .учителя .да .реализира .по .инте-
ресен .и .нетрадиционен .начин .както .задължителните .регламентирани, .така .и .задължителните .не-
регламентирани .ситуации .като .интегрира .съвременни .информационни .технологии .и .използва .ин-
терактивни .методи .на .работа . .Обикновената .мултимедийна .ситуация, .базирана .на .презентация .и .
фронтална .работа .с .децата .може .да .се .разчупи .с .включване .на .екипна .работа .и .поставяне .на .игро-
ви .задачи . .

Усвояването .на .знания .и .формирането .на .умения .у .децата .от .предучилищна .възраст .е .съпрово-
дено .от .най-естествената .дейност .за .тях .– .играта . .Играейки .децата .овладяват .термини, .форми-
рат .понятия, .учат .се .за .живота . .При .целенасочената .подготовка .в .детската .градина .водещ .е .прин-
ципът .за .активност . .Децата .разбират .и .запомнят .повече .и .по-добре, .когато .са .преки .участници .в .
дейността . .Изключително .важно .е .детето .да .бъде .в .активна .позиция . .

Активната .позиция .и .мотивацията .за .участие .на .децата .в .учебната .работа .са .тясно .свързани .
с .интереса .им .към .играта . .Изключително .вълнуващи .за .малките .деца .са .интерактивните .играчки .
(програмируеми), .които .позволяват .управление .и .реагират .на .зададените .им .инструкции . .Те .пред-
лагат .набор .от .бутони .или .дистанционно .управление, .звукова .и .светлинна .индикация, .атрактивен .
външен .вид . .Световният .опит .сочи .широко .използване .на .управляеми .играчки, .детски .видео-камери, .
микроскопи, .аудио .устройства .в .детската .градина .[7] . .

Играта .изисква .форма .на .работа, .различна .от .фронталната, .при .която .учителят .опитва .да .
задържи .вниманието .на .цялата .група . .Децата .играят .по .групи, .имат .свобода .да .изберат .място-
то .за .игра . .При .работа .в .детската .градина .не .се .използва .екипна .работа .в .чист .вид . .Поради .въз-
растовите .особености .на .децата .и .техните .възможности .екипите .или .групите .се .определят .от .
учителя . .Децата .получават .обща .задача .и .споделят .общи .ресурси .за .решаването .й . .Цели .се .всич-
ки .екипи .да .достигнат .до .крайното .решение .на .проблема, .като .се .поощряват .екипи, .чиито .члено-
ве .работят .в .сътрудничество, .помагат .си, .изслушват .се, .дискутират, .проявяват .толерантност .
един .към .друг . .

Формирането .на .умение .за .ориентиране .в .пространството .е .от .съществено .значение .за .ця-
лостното .развитие .на .детето .и .личността . .Важно .е .да .се .работи .за .развитие .на .уменията .за .
ориентиране .както .в .тримерното, .така .и .в .двумерното .пространство . .Формирането .на .прос-
транствени .представи .е .дълъг .и .сложен .процес, .който .изисква .активност .на .различни .анализа-
тори . – . кинестетичен, . осезателен, . зрителен, . слухов, . обонятелен . . Ориентацията . в . простран-
ството .се .осъществява .от .най-ранна .възраст .чрез .непосредственото .му .възприемане .и .словес-
но .обозначение .[1, .2] . .



103

предучилищно образование

Като .изхождаме .от .актуалността .на .проблема .за .формиране .на .пространствени .представи .у .
малките .деца, .използвайки .възможностите .на .дигиталната .страда .(компютърна .техника, .интерак-
тивна .дъска, .мултимедийни .нагледни .материали, .интерактивни .играчки) .и .опирайки .се .на .играта, .
като .естествена .и .градивна .дейност .при .малките .деца, .стигнахме .до .модел .на .работа .за .формиране .
на .пространствен .мислене .базиран .на:

 .y Използване .на .интерактивни .играчки .
 .y Използване .на .екипна .организация .на .работа .
 .y Използване .на .интердисциплинарен .подход .

Опитът .показва, .че .при .прилагане .на .интердисциплинарен .подход .в .обучението, .се .постигат .ка-
чествено .по-добри .резултати .при .усвояване .на .знанията .и .формиране .на .умения .у .децата .[4] . .При-
лагането .на .интердисциплинарен .подход .предполага .в .една .ситуация .да .се .използват .знания .от .раз-
лични .предметни .области . .Освен .чисто .учебни .цели, .се .работи .и .за .овладяване .на .похвати .за .транс-
фер .на .знания .от .най-ранна .възраст, .за .развитие .на .логическо .и .пространствено .мислене, .за .форми-
ране .на .умения .за .критично .мислене . .Една .от .целите .на .подхода .е .знанията, .които .получават .обу-
чаемите .да .бъдат .навременни, .да .не .са .фрагментарни, .да .са .обвързани .с .определен .практически .оп-
ит .[5, .6, .8] . .Именно .тези .изисквания .предполагат .много .добра .предварителна .организация .от .стра-
на .на .учителя . .

Интерактивните .играчки .са .подходящи .за .реализиране .на .програмни .задачи .от .предучилищната .
подготовка, .както .и .за .развитие .на .мисленето .и .уменията .за .ориентиране .в .пространството .на .де-
цата . .Нужна .е .методика .за .тяхното .използване . .При .създаване .на .методическия .модел .за .експеримен-
талната .работа .си .поставихме .следните .цели .и .задачи: .

1 . . Да .се .установят .възприемателните .възможности .при .различните .възрастови .групи .за .рабо-
та .с .интерактивни .играчки . .

2 . . Да .се .проследи .поведението .на .децата .при .работа .в .екип .
3 . . Да .се .отчетат .нагласите .и .потребностите .на .учителите .да .използват .програмируеми .иг-

рачки .в .работата .си . .
4 . . Да .се .създадат .примерни .методически .насоки .и .материали .за .работа, .които .да .подпомагат .

дейността . .
Апробацията .се .проведе .през .пролетта .на .2013 .г . .в .ЦДГ .6 .„Вълшебство“ .град .Бургас .с .деца .от .

втора, .трета .и .четвърта .възрастова .група . .Експерименталните .задачи .са .разработени .по .програм-
ната .система .на .издателство .„Изкуства“ .– .„Аз .съм .в .детската .градина“ .и .„Аз .ще .бъда .ученик“ .[3] . .
Използвани .са .интерактивни .(програмируеми) .играчки .BeeBot .– .управляеми .с .бутони .пчели . .Буто-
ните .са .разположени .върху .самата .играчка . .Има .възможност .да .се .избере .посока .на .движение .напред .
или .назад, .завъртане .наляво, .завъртане .надясно, .старт .на .заданието, .изтриване .на .заданието, .пауза . .

Следвайки . интердисциплинарния . подход, . разработихме . методически . единици . с . акцент . върху .
формиране .на .пространствено .мислене .по .различни .образователни .направления .– .математика .и .бъл-
гарски .език .за .втора .група, .природен .свят .и .музика .за .трета .група, .математика .и .социален .свят .за .
четвърта .група . .Избрани .са .интересни .теми .от .учебното .съдържание .– .приказката .за .Сърдитата .
котка, .Музикални .инструменти, .Насекоми, .Европейски .съюз, .Събиране .и .изваждане, .Групиране . .

При .стартиране .на .работата .е .необходимо .да .се .планира .достатъчно .време, .за .да .могат .децата .
да .се .запознаят .с .играчките, .да .разберат .принципа .им .на .работа . .Това .става .в .непринудена .обста-
новка, .под .формата .на .игра . .Едва .след .това .може .да .се .пристъпи .към .усвояване .на .определен .матери-
ал .като .се .използват .и .играчките . .

Целесъобразно .е .в .хода .на .ситуацията .да .се .редуват .фронтална .работа, .екипна .работа .(работа .
с .играчките), .работа .в .тетрадките .и .книжките .(самостоятелна .работа), .работа .с .илюстративен .
материал, .интерактивна .презентация, .интерактивна .бяла .дъска . .По .този .начин .дейностите .се .сме-
нят .на .точно .определени .интервали .от .време .и .учителят .успява .да .задържи .интереса .и .внимание-
то .на .децата . .Желанието .за .работа .се .увеличава, .а .не .намалява . .С .всяка .следваща .ситуация .децата .
стават .по-сигурни .и .уверени, .доволни .са .от .резултатите . .Стараят .се .да .запомнят .усвоявания .ма-
териал, .за .да .може .пчеличката .им .да .достигне .до .желаната .цел .(Фигура .1) .
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 .  .

Фигура 1. Съчетаване на работа с интерактивни играчки, интерактивна дъска и оцветяване 
с цветни моливи

Използват .се .две .основни .трасета, .по .които .се .придвижват .пчелите .– .пътека .(Фигура .2) .и .мре-
жа .(Фигура .3) . .Едно .поле .е .с .дължина .15 .см .– .колкото .е .един .ход .на .пчелата . .При .мрежата .полетата .
са .квадратни, .а .при .пътечката .може .да .са .квадратни .или .правоъгълни .(с .ширина .15 .см) . .При .смяна .на .
посоката .се .извършва .въртеливо .движение .около .оста .й . .При .работата .в .мрежа .за .всяка .от .задачи-
те .се .дава .свобода .при .избора .на .маршрут .за .достигане .до .крайната .цел . .Именно .тази .вариативност .
спомага .за .развитие .на .критично .мислене .и .креативност . .Няма .грешен .път, .важно .е .да .е .достигна-
та .правилната .цел . .Използването .на .пътечките .е .особено .подходящо .при .усвояване .на .знания .и .фор-
миране .на .умения .за .броене, .събиране .и .изваждане . .В .разработената .ситуация .по .математика .за .чет-
върта .група, .пътеката .се .използва .като .числова .права .при .решаване .на .задачи .за .събиране .и .изважда-
не .до .10 . .Препоръчва .се .при .разиграване .на .действие .изваждане .пчелата .да .се .движи .на .заден .ход, .като .
по .този .начин .се .онагледява .и .самото .действие . .

Фигура 2. Маршрут за движение на пчелата напред-назад

Фигура 3. Маршрут за движение на пчелата в мрежа
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Интердисциплинарният .подход .се .прилага .дозирано . .Една .е .основната .предметна .област, .около .
която .се .построяват .задачите . .Допълнителните .или .съпътстващите .задачи .изискват .трансфер .на .
знания .от .други .предметни .области . .

Пример .може .да .се .даде .с .една .от .експерименталните .единици .– .Музикални .инструменти . .Ситу-
ацията .може .да .се .реализира .при .деца .от .3 . .и .4 . .група . .В .началото .на .ситуацията .са .предвидени .уп-
ражнения .с .интерактивна .дъска . .Те .имат .за .цел .да .уточнят .понятията .за .музикалните .инструмен-
ти .– .наименования, .разпознаване .на .звученето .им . .Включени .са .редица .упражнения, .свързани .с .българ-
ския .език .и .умението .на .децата .да .определят .мястото .на .даден .звук .в .дума .(в .случая .– .наименовани-
ята .на .музикалните .инструменти) . .Следва .работа .по .екипи . .Всеки .екип .разполага .с .мрежа, .на .която .
има .изобразени .музикални .инструменти . .Учителят .стартира .звуков .файл .на .даден .музикален .ин-
струмент . .Всеки .екип .трябва .да .отведе .своята .пчела .до .инструмента, .който .е .звучал . .Интегрират .
се .знания .от .областта .на .математиката . .Децата .от .екипа .трябва .да .осмислят .какво .е .положение-
то .на .играчката .в .момента .– .къде .се .намира, .накъде .е .насочена . .За .да .се .извърши .правилно .програми-
ране .е .необходимо .да .се .направи .предварителен .план . .Децата .трябва .да .преброят .колко .полета .пред-
стои .да .измине .играчката, .накъде .да .завие .и .т .н . .Наблюденията .показват, .че .различните .деца .реаги-
рат .по .различен .начин . .Едни .от .децата .преброяват .квадратчетата, .като .ги .докосват .с .пръст, .след .
това .натискат .толкова .пъти .копчето, .което .е .за .ход .напред . .Други .деца .обхващат .с .поглед .мрежа-
та, .поставят .пръста .си .на .копчето .и .едновременно .отброяват .квадратчетата, .като .леко .покла-
щат .глава .и .в .същото .време .натискат .бутона .за .ход .напред .или .назад . .По .този .начин .те .присвояват .
на .всяко .квадратче .по .един .ход . .Самата .ситуация .е .много .емоционална . .Децата .пеят .подходяща .пе-
сен .и .имитират .начина .на .свирене .на .музикалните .инструменти, .за .които .се .говори .

 .

 .

В .резултат .на .проведената .експериментална .работа .са .направени .изводи, .които .да .послужат .за .
основа .на .изграждане .на .методически .насоки .и .стратегии .за .въвеждане .на .интерактивни .играчки .в .
детската .градина: .
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1 . . Децата .от .предучилищна .възраст .се .справят .със .задачата .да .управляват .използваните .играч-
ки, .задавайки .им .последователност .от .команди . .

2 . . Усвояването .на .програмния .материал .е .забавно .и .интересно .за .децата .при .работа .с .интерак-
тивни .играчки . .

3 . . Учителите .не .срещат .трудност .при .реализиране .на .ситуации .с .програмируеми .играчки .и .при .
използване .на .интердисциплинарен .подход, .когато .работата .им .е .обезпечена .с .нужните .ме-
тодически .насоки .и .средства .за .работа . .

В .дадена .учебна .ситуация .играчките .могат .да .се .използват .с .различна .цел .и .в .различна .част .от .
нея . .Могат .да .се .използват .в .началото .за .актуализиране .на .знания, .мотивиране .за .работа, .по .време .
на .ситуацията .– .за .усвояване .на .нов .материал, .за .уточняване .на .понятия, .и .в .края .– .за .обобщаване .
на .знанията .и .за .създаване .на .емоционална .обстановка . .По .време .на .използване .на .играчките .учите-
лят .поставя .задачата, .децата .от .екипа .коментират .нейното .изпълнение .и .един .от .членовете .зада-
ва .инструкциите . .Децата .се .редуват .последователно . .При .грешен .ход, .се .дава .възможност .на .дете-
то .да .се .поправи, .а .ако .не .може, .друго .дете .от .екипа .предлага .решение . .

В .заключение .може .да .се .изтъкне, .че .когато .въвеждането .на .дадена .иновация .е .стъпило .на .добра .
методическа .основа, .няма .пречка .за .нейното .масово .приложение .с .цел .постигане .на .високи .познава-
телни .резултати .при .децата .от .предучилищна .възраст . .
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oN INTErDIScIplINary lINKS IN TEachING STuDENTS – STuDING pEDaGoGy
assoc. prof. bozhanka r. baycheva, ph.D., assoc. prof. milena I. Tsankova, ph.D.
Konstantin preslavski university, Shumen, college – Dobrich

abstract. The .problem .of . interdisciplinary . links . is .one .of . the .priorities .of . the .contemporary . teaching .and .
serves .the .overall .preparation .of .the .students .who .will .be .teachers .in .future .

The .integrative .links .contribute .towards .coordination .and .succession .in .teaching .the .particular .disciplines, .
integration . of . knowledge . and . supply . of . a . generalized . idea . about . the . studied . issues; . promotion . of . students’ .
competencies .for .a .professional .activity .

In .the .present .work .we .emphasize .the .integrative .links .between .music .and .surrounding .world . .The .students .
acquire .knowledge .about .the .opportunities .for .using .music .in .their .practical .work .with .the .students .in .creating .
knowledge .about .the .natural .and .social .world . .They .get .acquainted .with .different .customs .from .the .folklore, .with .
the .seasons, .with .different .objects .of .nature, .etc . .by .means .of .appropriately .chosen .pieces .

Keywords: students, .methodology, .music, .nature, .surrounding .world. .

В .новите .условия .на .съвременния .свят .e .много .важно .изграждане .на .социално .отговорни .лично-
сти, .подготвени .за .живота . .Това .е .задача .на .съвременния .учител, .която .допринася .за .формирането .
им . .Изграждането .на .отделната .личност .не .може .да .стане .едностранно .с .обучението .по .една .учебна .
дисциплина . .В .условията .на .глобализиращия .се .свят .интеграцията .на .различните .сфери .от .общест-
вения .живот .слага .отпечатък .и .върху .интеграцията .в .различните .степени .на .образование . .Днес .все .
повече .се .налага .изискването .за .холистично .въздействие, .което .е .свързано .с .интегративните .връзки . .

Обкръжаващ свят

Интегративни връзки 
между учебни 
дисциплини

Интегративни връзки 
между учебни предмети

Студенти – бъдещи 
учители ученици

Фиг. 1 Влияние на обкръжаващия свят върху 
интегративните връзки

Важно .при .подготовката .на .студентите .от .педагогическите .специалности .в .Колеж-Добрич .е .
реализиране .на .интегративните .връзки .в .процеса .на .обучение .по .различните .дисциплини . .Тези .връзки .
съдействат .за .осъществяване .на .координация .и .приемственост .при .преподаването, .съчетаване .на .
знанията .и .уменията .и .осигуряване .на .обобщена .представа .по .изучаваните .въпроси . .Това .води .до .по-
вишаване .на .професионалните .компетенциите .на .студентите . .Запознаването .с .интегративните .
връзки .и .формирането .на .умения .за .приложението .им .в .работата .с .учениците .е .важна .част .от .под-
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готовката .им .(Фиг . .1) . .Проблемът .за .интеграцията .е .един .от .приоритетите .на .съвременното .обу-
чение .и .съдейства .за .цялостната .подготовка .на .студентите .– .бъдещи .учители .

Съвременната .наука .е .насочена .към .разкриване .взаимодействието .човек .– .свят . .При .това .вза-
имодействие .у .човека .се .формира .отношение .към .заобикалящия .го .свят . .Музикалното .изкуство .е .
средство .за .общуване .между .хората .и .винаги .събужда .определени .емоции . .При .взаимодействието .на .
човека .с .него .се .създават .положителни .емоции, .следователно .и .положително .отношение .към .света . .

В . настоящата . разработка . се . акцентира . върху . интегративните . връзки . музика . – . околен . свят . .
Студентите .получават .знания .за .възможностите .за .използване .на .музиката .в .практическата .рабо-
та .с .учениците .при .формиране .на .знания .за .природния .и .социалния .свят . .

Важна .задача .е .засилване .на .интегративния .подход .при .създаването .на .учебните .програми .и .пре-
подаването .на .учебните .дисциплини .при .подготовката .на .студентите .от .педагогическите .специ-
алности . .

По .методика .на .обучение .по .природознание .студентите .усвояват .знания .и .умения .за .използване .
на .музиката .в .часовете .по .Роден .край, .Околен .свят, .Човекът .и .природата .с .определена .дидактическа .
насоченост . .Музиката .намира .приложение:

 .y в .различните .форми: .урочни, .извънурочни .и .извънкласни .форми .в .началното .училище . .Напри-
мер, .намира .приложение .по .време .на .урока, .екскурзия, .разходките, .празниците, .тържествата .
и .др . .

 .y в .различните .типове .уроци: .урок .за .нови .знания, .урок .за .затвърдяване .на .знанията .и .формира-
не .на .умения, .урок .за .обобщение .и .систематизиране .на .знанията, .комбиниран .урок .

 .y в .различните .части .на .урока: .актуализиране .на .старите .знания, .поставяне .и .мотивиране .на .
темата, .изложение .на .новите .знания, .затвърдяване .на .знанията .от .урока . .Например .при .ак-
туализиране .на .знанията .за .различните .годишни .сезони .може .да .се .използват .„Годишните .вре-
мена“ .на .Вивалди .или .песните .– .„Пролет“, .„Песен .за .дъждовните .капки“, .„Есен“, .„Детска .мол-
ба“, .„Снежинки“, .„Шаро .и .първия .сняг“ .и .др . .На .основата .на .анализа .върху .него .се .актуализират .
знанията .за .условията .през .годишния .сезон . .

 .y при .различните .по .съдържание .теми: .за .жива .природа; .нежива .природа; .природни .явления .– .фи-
зични, .химични .и .биологични; .обществена .и .социална .среда .и .др . .

Учебното .съдържание .по .музика .във .всеки .клас .е .систематизирано .в .няколко .повтарящи .се .основни .му-
зикални .теми, .свързани .с .глобалните .теми .на .цялото .учебно .съдържание .в .началните .класове . .По .този .на-
чин .се .създават .условия .за .комплексен, .интегрален .подход .при .решаване .на .различни .педагогически .задачи . .

Темите, .свързани .със .спецификата .на .музикалното .изкуство .разкриват .възможности .за .създава-
не .на .разнообразни .интегративни .връзки .с .учебното .съдържание .по .околен .свят .и .роден .край . . .

Много .от .песните, .в .учебниците .по .музика .(1-4 .клас) .са .посветени .на: .
 .y българските . народни . традиции . и . обичаи: . Коледа . („Коледа“ . „Благослов“, . „Дядо . Коледа“, .

„Коледно .звънче“, .„Бужи, .бужи, .Коледо“, .„Приказна .звезда“, .„Станинине .господине“, .„Гости .сме .
ви .коледари“, .„Здрава, .здрава .годинчица“, .„Сурвакари“ .и .др .), .Великден .(„Великден“, .„Чук .чук .яй-
чице“, и .др .) .лазаруване .(„Лаленце .се .люлее“, .„Ой, .Лазаре, .Лазаре“) .и .др . .Учениците .научават .за .
същността .на .най-популярните .фолклорно- .музикални .примери .(коледуване, .лазаруване, .сур-
вакари .и .др .) . .Те .се .запознават .с .предназначението .и .смисъла .на .изучаваните .обреди .и .обичаи, .с .
техните .елементи .и .символика, .свързват .ги .с .конкретен .календарен .празник . .

 .y Родината .– .„Де .е .България“, .„Родина“, .„По .райските .долини“; .„Аз .съм .българче“ .и .др .;
 .y националния .празник .на .България .– .„Радецки“, .„Четници .се .пишат“, .„Стани, .стани .юнак .

балкански“ .и .др .;
 .y българската .просвета .и .култура .– .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“, .„Днес .ден .славен“, .„Кирил .и .

Методий“, .и .др . .
 .y мама .– .„Мама“, .„Март“ .и .др ., .
 .y училището .– .„Първокласник“, .„Отново .на .училище“, .„Първокласно“ .и .др .
 .y личните .празници .и .семейството .– .„Рожден .ден“, .„Празнична .торта“ .и .др . .

С .темите .по-горе .са .свързани .и .музикалните .произведения, .предвидени .за .слушане .– .„Тиха .нощ, .
свята .нощ“, .„Кукерски .танц“, .„На .трапеза .и .ръченица“, .„Тук .ми .казаха, .Лазаре“, .„Радецки .марш“, .„Вя-
тър .ечи“, .„Химн .на .Кирил .и .Методий“, .„Училище“, .„Пей .звънче“ .и .много .други . .

Чрез .така .подбрания .музикален .материал .у .учениците .се .възпитава .чувство .за .привързаност .
към .дома, .към .всичко .българско .и .родно . .
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 .y при .формиране .на .различни .понятия: .биологични, .географски, .исторически, .етнографски .и .др . .
Например, .при .запознаване .с .различни .растения .учениците .пеят .или .слушат .песен .за .опреде-
лен .представител .(кокиче, .лале, .минзухар, .теменужка) . .С .текста .се .характеризират .определе-
ни .особености .– .цвят, .форма, .части .на .растението .и .др .

Природата .и .нейните .обитатели .са .неразделна .част .от .детското .въображение .и .един .от .начи-
ните .за .опознаване .на .околния .свят . .Музиката .по .нов .начин .разкрива .пред .децата .особеностите .на .
предметите .и .явленията, .които .до .този .момент .не .са .забелязали .в .околната .среда . .Тя .развива .фан-
тазията .и .въображението .им, .кара .ги .да .изпитват .радостни .чувства, .настройва .ги .положително .
към .живота . .Под .нейно .влияние .в .представите .на .децата .се .създават .ярки .образи .на .приказни .герои .
(„Баба .Яга“ .на .П . .Чайковски, .„Приказка .за .кокошката .и .лисицата“ .на .Кр . .Милетков, .и .др .), .въплъща-
ващи .борбата .за .добро .и .зло, .възприемат .в .нова .светлина .окръжаващата .ги .природа, .чувстват .не-
повторимата .й .красота . .Предложените .за .слушане .звуковите .картини, .позволяват .на .учениците .
да .възприемат .по-пълно .и .образно .случващото .се .в .природата .– .на .полето, .в .гората .(есен .в .гората, .
катастрофа .в .гората), .гласовете .на .птиците, .катастрофа .и .др . .Учениците .допълват .знанията .си .
за .животните, .слушайки .различни .музикални .произведения . .Така .например, .в .музикалната .фантазия .
„Карнавал .на .животните“ .на .Камий .Сен-Санс .те .се .запознават .с .образа .на .слона, .лебеда, .петлите, .ко-
кошките, .кукувичката, .птиците, .с .рибките .в .аквариума .и .много .други . .Освен .това .Сен-Санс .осми-
ва .някои .човешки .прояви .чрез .изтъкване .на .подобни .черти .в .характера, .поведението .и .външния .вид .
на .животните . .

 .y при .реализиране .на .дидактични .игри .и .физкултминутки .в .урока . .При .поднасяне .на .учебното .
съдържание .за .природна .и .обществена .среда .в .началното .училище .и .най-вече .в .I .и .II .клас .се .из-
ползват .дидактичните .игри . .Те .улесняват .възприемането .на .учебната .информация .и .съдейст-
ват .за .активизиране .на .познавателната .дейност . .

При .различните .видове .игри .често .се .използват .песни . .Например .при .някои .подвижни .игри .се .из-
ползва .музика .и .съдържанието .им .е .свързано .със .знания .за .околния .свят . .Такива .игри .се .използват .във .
връзка .с .изучаване .на .растения, .животни, .земеповърхни .форми, .обекти .от .обществена .среда, .фол-
клорни .традиции .др . .Учениците .изпълняват .сюжетни .игри, .при .които .творчески .въплъщават .обра-
зите .в .движение, .използвайки .елементи .на .танца, .имитационни .движения .и .др . .Пресъздават .персона-
жи .от .играта, .подчертавайки .най-характерните .черти .и .привички . .Тези .игри .могат .да .бъдат .използ-
вани .за .затвърдяване .на .знанията, .за .емоционална .нагласа .или .преход .към .други .дейности .

Важна .насока .в .реализацията .на .политиката .за .образованието .и .квалификацията .са .засилването .на .
възпитателния .елемент .в .образователния .процес .и .укрепването .на .единството .между .обучение .и .възпи-
тание . .Това .подпомага .създаването .на .условия .за .превръщане .на .съвременното .общество .в .общество .без .
насилие, .взаимоотношенията, .в .което .се .опират .на .нравствени .принципи . .У .студентите .– .бъдещи .учи-
тели .се .формират .не .само .знания .за .ролята .и .мястото .на .човека .в .природата, .но .и .се .съдейства .за .фор-
миране .на .умения .за .изграждане .в .младото .поколение .на .етично .отношение .към .природата .и .към .живи-
те .организми . .При .взаимодействие .с .музикалното .изкуство, .обучаваните .възприемат .света .и .усвояват .
естетически .ценности, .формират .отношение .към .красивото, .приобщават .се .към .света .на .прекрасно-
то . .Приложението .на .музиката .в .уроците .е .във .връзка .с .реализиране .на .обучаващата .и .възпитаващата .
функция .на .урока . .При .обучаващата .използването .на .музиката .е .свързано .с .възприемането .и .осмисляне-
то .на .определено .учебно .съдържание . .Насочено .е .към .подпомагане .усвояването .от .страна .на .учениците .
на .знания .и .умения, .свързани .с .природната .и .обществената .среда . .Музиката .въздейства .върху .чувства-
та .на .учениците, .като .ги .обединява .в .общи .преживявания, .а .усвоените .чрез .преживявания .знания .са .по-
трайни .и .запомнящи .се . .В .процеса .на .усвояване .на .музикалните .произведения .учениците, .се .учат .да .раз-
бират, .сравняват, .съпоставят, .да .правят .изводи .и .обобщения . .Чрез .музиката .се .съдейства .за .по-моти-
вирано, .трайно .и .задълбочено .формиране .на .представи .и .понятия .за .обектите .и .явленията .от .обкръжа-
ващия .свят . .Музиката .в .урока .по .предметите .от .обществената .и .природната .среда .е .подчинена .и .из-
ползвана .за .реализиране .на .целите .на .урока .и .усвояване .на .учебното .съдържание . .„Освен .с .разширяването, .
систематизирането .и .обобщаването .на .знанията, .обучаващата .функция .на .урока .е .свързана .и .с .форми-
рането .на .различни .групи .умения“ .[2, .с .100]: .познавателни, .практически, .организационни . .

Музиката .подпомага .и .реализирането .на .възпитателната .функция .на .урока, .свързана .с .изпълне-
нието .на .възпитателните .цели . .Осъществяват .се .задачи .свързани .с .нравственото, .екологичното, .
естетическото, .интелектуалното .възпитание .и .др . .Музикалното .възпитание .е .насочено .към .фор-
миране .личността .на .ученика .и .нейното .отношение .към .света .и .себе .си . .Въздействието .на .музика-
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та .върху .ученика .се .проявява .като .неоценим .фактор .в .естетическото .възпитание, .при .формиране .
на .човешката .индивидуалност . .Под .влияние .на .музиката .учениците .откликват .на .всичко .добро .и .
красиво .в .околния .свят, .изпитват .любов .към .родната .страна, .приятелски .чувства .към .хората .от .
различните .националности . .

В .заключение .може .да .се .каже, .че .с .настоящата .разработка .се .очертават .основните .аспекти .на .
интегративни .връзки .между .музиката .и .предметите .от .природния .цикъл . .Те .са .обект .на .внимание-
то .на .студентите .– .бъдещи .учители .и .подпомагат .тяхната .практическа .работа .с .ученици . .Съ-
действат .за .трайното .овладяване .на .знания .за .природата .и .за .естетическото .възпитание . .Цели .се .
пренасяне .на .красивото .от .общуването .с .природата .във .взаимоотношенията .между .хората .
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abstract. Contemporary .learning .process .in .Bulgarian .University .is .centered .on .providing .more .opportunities .
for .practical .training .of .students . .In .this .paper .emphasis .is .placed .on .interactive .mind .map .method .that .provides .
space .for .practical .work, .while .innovation .is .the .educational .reality .in .Bulgaria . .Summary .presents .an .effective .
technology .for .the .realization .of .the .method .to .students .from .various .educational .fields . .Mind .map .with .many .
opportunities .for .developing .creativity .and .imagination .by .both .the .teacher .and .by .the .students . .Its .popularity .
around .the .world .committed .to .our .responsibility .to .implement .systematic .and .quality .education .for .all .

Keywords: mind .map, .training, .students .

Развитието .на .едно .общество .неминуемо .се .отразява .върху .всички .институции . .Многобройни-
те .проблеми .във .всяка .сфера .на .обществения .живот .в .България .не .стихват . .В .този .смисъл .български-
ят .университет .е .изправен .пред .редица .социални .и .научни .предизвикателства, .но .въпреки .това .той .
се .стреми .да .бъде .в .унисон .с .така .наречените .„духовни .стълбове“ .на .европейското .висше .образова-
ние, .сред .които .са:

 .y утвърждаване .на .европейските .университети .като .генератори .на .нови .знания;
 .y възможност .на .обучаващите .в .европейските .университети .да .придобият .най-висока .квали-

фикация .и .компетентност .[3, .с . .19] .
Наред .с .тях .важно .значение .за .ефективното .функциониране .на .тази .значима .за .всяко .общество .

образователна .институция .е .съобразяването .със .съвременните .университетски .ценности .като:
 .y учене, .развитие .и .усъвършенстване;
 .y интерес .към .изследователската .дейност;
 .y свобода .на .мненията .и .зачитане .на .различията .в .рамките .на .„цялото“;
 .y самостоятелност .и .свобода .на .личността .[3, .с .22] . .
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Не .случайно .Н . .Балабанов .счита, .че: .„Уникалността .на .университетския .тип .образование .е .в .съ-
четаването .на .необходимата .професионална .подготовка .с .широка .културна .перспектива .“ .[2, .с .203] . .
С .други .думи, .съвременната .подготовка .на .педагогическите .кадри .е .тясно .свързана .с .потребността .
от .въвеждане .на .повече .практически .задачи .и .занимания, .които .да .съдействат .за .формиране .на .спе-
циалисти, .можещи .лесно .да .се .адаптират .и .позитивно .да .взаимодействат .с .образователната .среда, .
в .която .ще .упражняват .придобитата .професия .

Мисловната .карта .е .интерактивен .метод .на .обучение, .който .осигурява .една .от .възможност-
ите .за .реализиране .мисията .на .съвременния .европейски .университет .и .не .случайно .се .прилага .в .цял .
свят .и .в .различни .клонове .на .науката .– .педагогика, .психология, .икономика, .право .и .др . .Големият .ин-
терес .сред .научните .изследователи .се .доказва .от .плурализма .в .неговото .наименование . .С .други .ду-
ми, .той .се .среща .още .като: .интелектуална .карта, .концептуална .карта, .визуализация, .слънце, .пая-
жина, .асоциативен .облак, .мозъчна .карта .(майнд .– .мапинг), .асоциативна .мрежа, .понятийна .диаграма .
и .др . .[1, .с .19]

Тук .възниква .въпросът .какво .точно .представлява .мисловната .карта?
Счита . се, . че . този . метод . се . основава . на . теорията . за . лъчистото . мислене, . според . която . мозъ-

кът .се .разглежда .като .асоциативна .„машина“ .с .множество .разклонения . .Терминът .„лъчисто .мисле-
не“ .според .тази .концепция .означава .процес .на .асоциативно .мислене, .който .започва .или .се .свързва .с .
централна .точка .(дума, .образ, .проблем, .идея) .

Външният .образ .на .този .вид .мислене .е .представен .от .„мисловните .карти“, .при .които .един .пър-
воначален .образ .е .начало .на .асоциации .в .различни .направления .

Мисловните .карти .могат .да .се .използват .основно .за:
 .y решаване .на .проблеми;
 .y съставяне .на .план .за .предстояща .дейност;
 .y осъществяване .на .сътрудничество;
 .y индивидуално .изразяване .на .творчество;
 .y отстраняване .на .неподходящи .думи .и .изрази .по .даден .проблем;
 .y структуриране .на .учебно .съдържание .в .кратка .и .бързо .запомняща .се .форма .– .това .означава, .че .

с .един .поглед .цялостно .се .обхваща .голямо .количество .информация, .която .логически .се .конкре-
тизира .от .центъра .към .периферията .и .показва .множество .взаимовръзки .между .елементите .в .
картата;

 .y за .генериране, .визуализиране, .класифициране .на .идеи, .а .също .и .като .помощно .средство .за .изуча-
ване .и .организиране .на .информация .[7];

 .y „Изграждането .на .интелектуални .карти .активира .мисленето, .тъй .като .е .свързано .с .назовава-
не, .описване, .сравняване, .класификация, .подреждане .във .времето .и .пространството, .обяснява-
не, .построяване, .моделиране, .доказване, .организиране, .оценяване .“ .[6, .с .33] .

Създаването .на .мисловната .карта .е .творчески .акт .на .всяка .личност, .но .въпреки .това .създате-
лят .на .този .метод .Тони .Бюзан .препоръчва .спазването .на .следните .важни .етапи .и .изисквания:

1 . . Началото .се .поставя .с .изобразяване .на .темата .чрез .поне .три .цвята .
2 . . Използване .на .изображения, .символи, .кодове .с .различни .размери .
3 . . Избор .на .ключови .думи .и .размер .на .печатни .малки .и .главни .букви .
4 . . Всяка .дума/снимка .да .бъде .на .отделен .ред .
5 . . Линиите .да .бъдат .свързани, .като .се .започне .от .централния .образ . .Централните .линии .са .по-

дебели .
6 . . Използване .на .различни .цветове .за .визуална .стимулация .
7 . . Картографиране .
8 . . Акцентът .да .бъде .върху .всички .асоциации .в .съзнанието .
9 . . Спазване .на .ясна .структура .на .картата .с .помощта .на .радиална .йерархия, .цифров .ред .или .оч-

ертаване .на .отделните .разклонения .[7]

Съществуват .различни .видове .мисловни .карти . .
Според .начина .си .на .изобразяване .се .открояват .мисловни .карти .с: .думи, .думи .и .символи, .картин-

ки .и .символи, .балончести .карти .и .двойни .балончести .карти .[5, .с .79]
В .зависимост .от .логическите .взаимовръзки .в .анализираната .информация .картите .могат .да .бъдат:
 .y За .понятие .(факт) .– .използва .се .при .разкриване .смисъла .и .значението .на .понятия .от .изучава-

ното .учебно .съдържание .или .при .представяне .на .поредица .от .факти .
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 .y За .събития .– .при .структуриране .на .знанията .за .последователност .от .събития .
 .y За .причина .– .следствие .– .предназначена .за .разкриване .на .причинно-следствените .взаимовръз-

ки .в .даден .процес .
 .y За .епизод .– .характерна .е .за .организиране .на .голяма .по .обем .информация .за .специфични .събития .
 .y За .обобщение .– .прилага .се .с .цел .формулирането .на .извод .от .няколко .конкретни .факта .
 .y За .концепция .– .тя .се .използва .при .центриране .на .голяма .по .обем .информация .около .дума .или .

фраза, .чрез .които .се .структурират .категории .или .групи .от .лица, .явления, .събития, .предме-
ти .и .др . .[5, .с .36 .– .41] .

Според .В . .Гюрова .и .В . .Божилова .при .изработването .на .мозъчни .карти .няма .правилни .или .непра-
вилни .модели, .т . .е . .те .могат .да .бъдат .визуални .изображения .под .формата .на .паяк-диаграми, .спрей-
диаграми, .стилизирани .художествени .образи .като .рибена .кост, .дърво, .животни, .растения .и .др . .Из-
борът .на .модел .на .картата .се .определя .от .съдържанието .на .информацията, .която .ще .се .визуализи-
ра, .от .въображението .и .уменията .на .обучаваните .за .творческо .представяне .на .текст .чрез .образи .
[4, .с .60-61]

Същите .автори .считат, .че .в .педагогическата .практика .се .открояват .следните .най-често .сре-
щани .методически .грешки .при .макар .и .не .толкова .честото .използване .на .мисловната .карта .като .ме-
тод .на .обучение:

 .y „избор .на .неподходящ .текст .– .прекалено .голям .или .неструктуриран;
 .y възлагане .на .задачата .без .информация .за .възможните .графични .модели .на .мозъчни .карти;
 .y недостатъчно .време .за .работа;
 .y избирателно .представяне .на .модели .поради .недостиг .на .време;
 .y неосигуряване .на .необходимите .материали .за .изработване .на .моделите;
 .y неточен .инструктаж .“[4, .с .61]

Мисловната .карта .е .метод, .доказал .многобройните .си .възможности .за .творчество .и .конструк-
тивна .комуникация .между .субектите .в .процеса .на .обучение, .но .в .България .той .почни .не .се .прилага . .
Може .би .това .се .дължи .на .все .още .инцидентните .опити .за .интерактивно .обучение .в .училище .и .ВУЗ . .
В .отговор .на .потребността .за .промяна .на .тази .ситуация, .за .период .от .четири .учебни .години, .в .раз-
лични .специалности .на .Педагогически .факултет .на .ПУ .„Паисий .Хилендарски“ .системно .се .реализира .
интерактивният .метод .на .обучение .съставяне .на .мисловни .карти . .Той .се .използва .в .различни .специ-
алности .и .дисциплини, .които .обобщено .са .показани .в .таблица .№1 .

Таблица 1. Специалности и дисциплини, в които се прилага методът мисловна карта 

Специалност .– .ОКС Дисциплина
Семестър

Учебна .година
Хорариум

Педагогика .– .бакалавър Дидактика

IV .семестър
45 .+ .30 .+ .0

V .семестър
45 .+ .15 .+ .15

2009 .– .2010
2010 .– .2011
2011 .– .2012
2012 .– .2013

Социална .педагогика .– .бакалавър Дидактика

III .семестър
30 .+ .15 .+ .0

IV .семестър
30 .+ .15 .+ .0

2012 .– .2013

Специална .педагогика .– .бакалавър

Методика .на .
обучението .за .

човека, .природата .и .
обществото .при .УИ

V .семестър
30 .+ .0 .+ .15

2010 .– .2011
2011 .– .2012

Предучилищна .и .начална .
училищна .педагогика .(редовно .и .

задочно .обучение) .– .бакалавър

ИД: .Интерактивно .
обучение .в .началния .

етап .на .СОУ

V .семестър
0 .+ .0 .+ .15 .(р . .о .)

2012 .– .2013
V .семестър

0 .+ .0 .+ .10 .(з . .о .)

Начална .училищна .педагогика .и .
чужд .език .– .бакалавър

ИД: .Активни .стратегии .
в .обучението .за .

природата .и .човека

II .семестър
0 .+ .0 .+ .15

2010 .– .2011
2011 .– .2012
2012 .– .2013
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Начална .училищна .педагогика .и .
чужд .език .– .бакалавър

ИД: .Интеркултурно .
образование

III .семестър
0 .+ .0 .+ .15

2010 .– .2011
2011 .– .2012
2012 .– .2013

Ф-в: .Интерактивно .
обучение .в .началния .

етап .на .СОУ

IV .семестър
15 .+0 .+ .0

2010 .– .2011
2011 .– .2012
2012 .– .2013

Информационно-
комуникационни .технологии .в .

предучилищното .образование .и .
началния .етап .на .СОУ

ИД: .Интерактивно .
обучение .и .

информационни .
технологии

I .семестър
0 .+ .0 .+ .15

2012 .– .2013

Мисловните .карти .се .конструират .от .студентите .или .в .часовете .за .семинарни .и .практически .
упражнения .по .различните .дисциплини, .или .вкъщи . .

В .двата .случая .се .изработват .мисловни .карти .за .понятия, .които .са .свързани .както .с .темата .за .
съответната .дисциплина, .така .и .с .учебното .съдържание .по .даден .учебен .предмет, .изучаващ .се .в .учи-
лище . .По .отношение .на .начина .на .изобразяване .се .съставят .мисловни .карти .с .думи, .с .думи .и .симво-
ли, .с .картинки .и .символи, .балончести .карти .

За .съставянето .на .картите .студентите .използват .предимно .флумастери, .цветни .моливи .и .ли-
стове .с .различен .формат . .

Фигура 1. Рисувана мисловна карта

В .редки .случай .студентите .прибягват .до .апликиране .на .елементите .от .картата .

Фигура 2. Мисловна карта с апликирани елементи



114

ОбразОвание и технОлОгии

Студентите .от .магистърската .програма .изработват .мисловните .карти .на .една .от .следните .
компютърни .програми .по .избор: .Word, .Paint, .Power .Point .или .на .XMind . .Според .З . .Костова: .„Обобщена .
интелектуална .карта .може .да .се .разгърне .чрез .поредица .от .интелектуални .карти .на .понятията .от .
първи, .втори .и .т . .н . .кръг .на .Power .Point, .но .в .този .случай .няма .да .бъде .цялостен .образ, .а .мозайка .(пъ-
зел) .от .много .образи, .всеки .цялостен .за .себе .си .“[6, .с .35] .В .конкретната .практическа .технология .вся-
ка .карта .се .помества .само .в .рамките .на .един .лист .или .слайд . .

Фигура 3. Компютърна мисловна карта

В .технологичен .план .се .спазва .следната .поетапност .за .съставяне .на .мисловна .карта .във .всяка .
специалност:

1 . .Теоретично . проучване . на . въпроса . за . мисловната . карта . като . иновация . в . образователното .
пространство .

2 . .Дискутиране .на .проблема .и .показ .на .готови .карти .
3 . .Изработване .на .групова .мисловна .карта, .под .ръководството .на .преподавателя, .за .да .се .демон-

стрира .начина .на .нейното .конструиране .и .крайният .продукт .от .съвместната .дейност .
4 . .Самостоятелно .изработване .на .мисловна .карта .от .всеки .студент .в .часа .или .вкъщи .
5 . .Дискутиране .на .получените .карти .и .открояване .на .тези, .които .са .най-богати .на .елементи .
6 . .Упражняване .в .съставянето .на .мисловни .карти .по .различни .теми .– .този .етап .се .отнася .за .дис-

циплината .Дидактика, .която .е .двусеместриална .
В .заключение .могат .да .се .формулират .следните .по-важни .изводи:
1 . .по-голямата .част .от .съставените .мисловни .карти .са .предимно .с .асоциации .от .първи .кръг, .кое-

то .се .наблюдава .при .дисциплините, .изучаващи .се .за .един .семестър, .т . .е . .може .да .се .каже, .че .са .
необходими .повече .часове .за .упражняване .и .привикване .към .този .начин .на .синтезиране .и .обра-
ботка .на .важна .информация;

2 . .по-богати .на .елементи .са .картите, .изработени .индивидуално .вкъщи, .което .може .би .се .дължи .
на .повечето .време .за .задълбочена .работа .върху .поставената .задача;

3 . .лекция, .в .която .преподавателят .съставя .мисловна .карта .се .възприема .с .голям .интерес, .осмис-
ля .се .и .се .помни .по-добре .и .за .по-продължително .от .време .от .студентите;

4 . .мисловната . карта . активизира . студента . за . изпълнение . на . поставената . практическа . задача, .
което .най-вероятно .се .базира .на .очакването .му .за .изработване .на .оригинален .и .неповторим .
творчески .продукт, .в .който .той .има .свободата .да .вложи .цялото .си .въображение .и .познание .
по .проблема .

5 . .мисловната .карта .ще .продължи .да .се .прилага .като .метод .на .преподаване .и .учене .в .различни .спе-
циалности .и .дисциплини .и .в .бъдеще, .тъй .като .съдейства .за .постигането .на .множество .поло-
жителни .резултати . .
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State university of library Studies and Information Technologies

abstract. . The . subject . presents . the . methodology . of . the . worksheet . which . is . used . in . the . optional . course .
Holiday . Calendar . . The . report . shows . an . actual . methodical . model . for . checking . the . knowledge . acquired . by .
individual . fieldwork . and . completing . the . worksheet . by . the . students . . The . tasks . are: . to . establish . the . need . for .
knowledge .of .the .optional .subject .Holiday .Calendar, .to .describe .the .methodology .of .the .worksheet, .to .analyze .
the .responses .of .the .students .from .the .fieldwork; .to .mark .the .results .of .the .approbation .methodology; .to .draw .
conclusions .

Факултативната .учебна .дисциплина .„Празничен .календар“
Университетът по библиотекознание и информационни технологии .(УниБИТ) .е .държавен .уни-

верситет, .преобразуван .на .29 .IХ .2010 .г . .с .решение .на .Народното .събрание .и .е .приемник .на .Специали-
зираното .висше .училище .по .библиотекознание .и .информационни .технологии, .гласувано .от .Народ-
ното .събрание .през .2004 .г ., .на .Държавния .библиотекарски .институт, .създаден .през .1950 .г ., .на .Полу-
висшия .институт .по .библиотечно .дело .(ПИБД), .на .Колежа .по .библиотечно .дело .(КБД) .и .на .Колежа .
по .библиотекознание .и .информационни .технологии .(КБИТ) .[по .5] . .Висшето .учебно .заведение .пази .
книгата, .културата .и .българската .идентичност . .То .информира .и .ограмотява .студентите .във .кон-
кретни .научни .области . .

За .християнски .духовни .ценности .се .говори .в .различни .учебни .дисциплини: .история .на .религиоз-
ните .деноминации .в .България; .информационни .фондове .на .религиозните .центрове; .празничен .кален-
дар; .църкви .и .манастири .в .България; .християнска .археология .и .др .

Учебната .дисциплина .„Празничен .календар“ .се .изучава .факултативно .и .е .предвидена .за .студен-
тите .от .факултета .по .„Библиотекознание .и .културно .наследство“ .в .Университета .по .библиоте-
кознание .и .информационни .технологии . .Може .да .се .избира .от .учебните .планове .на .специалностите: .
„Библиотекознание .и .библиография“; .„Библиотечен .и .информационен .мениджмънт“; .„Печатни .ко-
муникации“; .„Информационни .фондове .на .културно-историческото .наследство“; .„Информационни .
ресурси .на .туризма“, .„Архивистика .и .документалистика“ .

Целта в .учебната .дисциплина .е .студентите .да .получат .теоретични .знания .за .празничния .ка-
лендар .на .религиозните .общности .в .България .
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Задачите в .обучението .на .студентите .произтичат .от .спецификата .на .факултативната .учеб-
ната .дисциплина .празничен .календар, .от .религиозното .образование .и .възрастовите .особености .на .
младите .хора . .

Методите, .използвани .в .студентското .обучение .са: .наблюдение, .сравнение, .анализ, .синтез .и .др .
Знанията, .който .обучаемите .усвояват .са .свързани .със .запознаване .с .част .от .Библейските .тек-

стове . .Те .имат .възможност .да .осмислят .нравствените .послания, .закодирани .в .тях .и .да .допълнят .
своите .християнски .познания . .Студентите .изучават .подвижните .и .неподвижни .празници .в .Пра-
вославната .църква . .Акцентира .се .на .Господските, .Богородичните .и .Светийските .празници . .Препо-
давателят .обяснява .присъствието .на .фолклорни .мотиви .и .езическите .елементи .в .българския .рели-
гиозен .календар . .

Подробно .се .разглеждат .и .празниците .на .други .вероизповедания .в .страната . .Идеята .е, .да .се .фор-
мира .желание .у .студентите .за .самоусъвършенстване .и .умение, .с .толерантност .да .приемат .разли-
чията .в .празничната .обредност . .За .бъдещите .специалисти .е .предвидено .запознаване .с .народните .и .
национални .празници, .които .спомагат .за .съхраняване .на .българската .културна .идентичност . .В .учеб-
ната .програма .са .включени .и .международните .празници . .

По .време .на .лекциите .преподавателя .кани .външни .гости .– .църковни .служители, .фолклористи, .
теолози, .етнолози .и .др . .В .семинарните .упражнения .се .извършва .групова .теренна .работа .– .посещения .
на .религиозни .центрове .на .територията .на .страната ./православни, .католически .и .протестантски .
църкви, .манастири, .библиотеките .на .Богословския .факултет .и .на .Софийската .духовна .семинария, .
синагоги, .джамии, .музеи .и .др ./ . .

Уменията, който .се .очакват .да .усвоят .младите .хора .са .свързани .с .народния .и .религиозен .календар .
на .основните .верови .деноминации .в .България . .Акцентът .в .учебната .дисциплина .е .поставен .на .право-
славните .празниците .в .България .

Изисква .се .и .индивидуална .работа .на .терен . .В .удобно .за .студента .време, .трябва .да .присъства .на .
Св . .Литургия, .да .наблюдава .православен .празник .по .негов .избор, .да .разговаря .със .свещенослужителя .и .
да .опише .всичко, .което .е .разбрал .в .работния .лист .

За .да .получи .семестриална .заверка, .всеки .студент .разработва .курсова .задача .по .зададена .предва-
рително .тема .– .празник .по .избор ./може .да .е .религиозен, .национален .или .международен/ .

Изпитът в .края .на .семестъра .става .с .тест .от .30 .въпроса . .В .първите .десет .студентите .посоч-
ват .верния .отговор, .който .може .да .е .и .повече .от .един . .Във .вторите .дописват .с .няколко .думи, .а .в .по-
следните .десет .въпроса .се .очаква .да .разкажат .подробно .усвоеният .учебен .материал . .Преподавате-
лят .предварително .разработва .седем .различни .тестови .варианта . .

Крайната .оценка .по .учебната .дисциплина .„Празничен .календар“ .е .комплексна .и .е .съставена .от: .
присъствията .по .време .на .лекция, .представянето .на .курсовата .задача, .попълването .на .работния .
лист .от .индивидуалното .теренно .проучване, .активното .участие .в .анкетното .проучване .по .време .
на .груповата .работа .на .терен .и .показаните .знания .на .изпитният .тест .

Методиката .на .работният .лист .от .индивидуалната .теренна .работа
Университетът . по . библиотекознание . и . информационни . технологии . е . модерно . образователно .

звено, .което .обучава .и .възпитава .млади .хора .в .знания .и .духовност . .Всички .студенти .от .редовна .и .
задочна .форма .за .изпита .по .факултативната .учебна .дисциплина .„Празничен .календар“ .трябва .да .по-
пълнят .работен .лист .по .време .на .проведена .индивидуална .теренна .работа . .Студентът .сам .да .из-
бира .мястото .за .своето .проучване .– .православен .религиозния .център, .както .и .празника .– .Господски, .
Богородичен .и .Светийски . .Преподавателят .изпраща .предварително .работният .лист .по .електрон-
ната .поща .и .очаква .на .изпита .попълнения .въпросника .на .хартиен .носител .

Теренната .работа .е .стимул .за .проучвателна .и .изследователска .дейност . .Студентите .предпо-
читат .конкретна .информационна .среда, .в .която .да .търсят .отговори .на .въпросите .от .работният .
лист . .

За .да .се .извърши .успешно .теренното .проучване, .младите .хора .е .необходимо .да:
 .y посетят .сами .конкретен .православен .религиозен .център;
 .y използват .целенасочено .всички .въпроси .от .работният .лист;
 .y водят .активен .диалог .със .свещенослужителя .и .миряните .в .храма; .
 .y осмислят, .анализират .и .синтезират .получената .информация;
 .y изследват .задълбочено .избрания .православен .празник;
 .y покажат .лично .отношение .към .православния .празник;
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 .y запишат .правилно, .точно .и .коректно .получената .информация .
В .индивидуалната .работа .на .терен .се .преследват .определени .цели .и .задачи .и .се .прилагат .различ-

ни .методи . .За .студентите .е .важно .да .утвърдят .предишните .знания .по .религия, .да .усвоят .нови .по-
знания .за .веровите .деноминации .и .празници, .да .придобият .умения .за .теренни .проучвания, .да .изгра-
дят .толерантно .отношение .към .различния .по .вяра .и .етническа .принадлежност, .да .събеседват .ак-
тивно .по .време .на .теренната .работа .и .да .съберат .информация, .която .да .отразят .обективно .в .ра-
ботния .лист . .

Под .методична .работа .се .разбира .съвкупността .от .взаимосвързани .компоненти, .необходими .за .
реализацията .на .теренната .проучвателна .дейност . .Структурните .компоненти .на .методическа-
та .система .се .реализират .и .стават .единни .носители, .когато .дидактично .се .обосноват .[2, .стр . .66] .

Целта на .работния .лист .е .младите .хора .да .посетят .православен .религиозен .център .и .да .присъст-
ват .на .Св . .Литургия .по .време .на .избрания .от .тях .празник . .Задачите на .работния .лист .са студенти-
те .да .изберат .конкретен .празник .– .Господски, .Богородичен .или .Светийски .и .да .умеят .да .опишат .пра-
вославния .му .смисъл . .Важно .е .да .се .научат .да .разграничат .фолклорните .и .етнографските .елементи .в .
празничната .обредност . .По .време .на .Св . .Литургия .да .наблюдават .поведението .на .богомолците .и .да .го .
анализират . .Трябва .да .умеят .да .потърсят .информация .за .религиозни .центрове .носещи .името .на .праз-
ника . .Вследствие .от .усвоените .знания .по .„Празничен .календар“, .да .разчитат .правилно .иконографска-
та .символика . .В .работния .лист .има .въпрос .свързан .със .значението .на .личното .им .име .и .е .добре .да .зна-
ят .и .запомнят .имения .си .ден .според .православната .традиция . .От .значение .е .умението .им .да .форми-
рат .собствено .мнение .и .лично .отношение, .както .и .умело .да .изказват .собствената .си .позиция, .относ-
но .православният празник като част от културно- историческото наследство.

Методите, който .се прилагат .в .работния .лист .са .вербални – .словесни, .диалогови . .Прилага .се .и .
метода .на .непосредственото .общуване .и .наблюдение . .На .практика .се .възприемат .и .описват .пра-
вославния .църковен .живот .и .социално-битовата .обществена .действителност . .В .теренната .рабо-
та .е .задължително .да .се .използват .и .технически .средства .за .събиране .и .съхраняване .на .информация-
та .– .работен .лист, .проучвателни .записки, .химикал, .фотоапарат, .диктофон, .телефон, .компютър .и .
др . .Подходът при .работа .с .работният .лист .(виж . .Приложение .1) .е .събирателен, .творчески .и .изсле-
дователски .

Анализ на студентските отговори от теренното проучване
Индивидуалната .теренна .работа .под .формата .на .описание .на .православен .религиозен .празник .се .

провежда .успешно .от .редовните .и .задочните .студенти . .В .работните .листи .те .отговарят .на .всич-
ки .въпроси, .което .показва .отличното .усвояване .и .прилагане .на .знанията .по .„Празничен .календар“ . .

В .работните .листи .се .забелязва .умението .на .студентите .ясно .и .точно .да .дефинират .догма-
тичните .моменти .в .конкретния .православен .празник . .Знаят .да .правят .съпоставки, .да .дефинират .
и .разграничават .фолклорните .и .етнографските .елементи .в .празничната .обредност . .Студентите .
много .успешно .анализират .символиката .в .православната .иконография . .Откровено .споделят .личния .
си .опит .от .наблюдението, .което .са .извършили .по .време .на .празника .в .православната .църква . .Откри-
то .коментират .поведението .на .богомолците .в .православния .религиозен .център . .Нерядко .изказват .
критични .мнения .относно .ниската .християнската .култура .в .обществото .ни . .Дават .препоръки .за .
подобряване .на .българската .информационната .грамотност .по .религия . .

Индивидуалните .теренни .проучвания, .извършени .от .студентите, .дават .много .добри .резулта-
ти .при .всички .предварително .поставени .задачи . .Работата .на .терен .осигурява .възможност .за .из-
вършване .на .широка, .разнообразна .и .целенасочена .проучвателна .дейност . .

Младите .хора .сами .избират .обекта .на .своето .описание .и .създават .непосредствен .контакт .с .из-
точниците .на .информация . .Въплъщават .се .в .различни .комуникативни .роли .– .приемник, .изследова-
тел, .говорител, .слушател .и .описвач . .Обстановката .им .създава .настроение .и .те .придобиват .изсле-
дователска .мотивация . .Сериозното .събеседване .им .дава .усещане .за .диалог .и .партньорство . .Разгово-
рът .е .взаимнополезен .с .богата .информация .за .православния .религиозен .празник . .

Методическият .опит .показва, .че .студентите .срещат .трудност .в .избора .на .православен .праз-
ник, .който .да .проучат .и .опишат .в .работния .лист . .Много .често .молят .преподавателят .да .ги .на-
сочи . .Студентите .предпочитат .православни .светийски .празници, .които .са .свързани .с .личното .им .
име, .семейна .родова .история, .или .имат .сантиментално .отношение .към .него . .

Най-предпочитаните са празниците през пролетта, защото студентите изучават дисциплината 
през вторият семестър на първи курс и реално могат да присъстват на тях. Най-често избират: .Сирни .
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заговезни, .Тодоровден, .Лазаровден, .Цветница, .Великден, .Възнесение .Господне, .Петдесятница, .Благо-
вещение, .Еньовден .и .Гергьовден .

Студентите .споделят, .че .с .интерес .са .посетили .конкретен .православен .религиозен .център, .най-
близкия .до .дома .им . .Работният .лист .им .помага .да .зададат .целенасочено .въпросите .за .избрания .праз-
ник . . Срешат . трудности . при . синтезирането . на . получената . информация . . Обикновено . използват .
проучвателна .тетрадка .и .на .спокойствие .умело .записват .най-важното .от .устния .разказ .на .свеще-
нослужителите . .Повечето .млади .хора .изказват .лично .си .отношение, .но .има .такива .който .не .попъл-
ват .отговори .

Някой студенти откровено признават, че работният лист е причина те за пръв път да посетят пра-
вославния храм и да присъстват на богослужение по повод конкретния празник. Други студенти споделят, 
че редовно ходят в енорийската им църква, но никога не са се замислили по поставените въпроси. Най-ма-
лък е процента на истински въцърковените хора. Причините са много, но тук ще посочим най-важните: 

 .y ниската .християнска .грамотност .през .последните .години; .
 .y дългогодишният .целенасочен .атеистичен .режим .в .България;
 .y слабата .душепастирска .дейност .на .православните .свещенослужители;
 .y множеството .нерелигиозни .български .семейства;
 .y малкия .брой .неделните .училища .за .преподава .катахезически .знания;
 .y не .ефективно .преподаване .на .учебния .предмет .СИП .и .ЗИП .Религия .в .българското .образование;
 .y липса .на .единна .концепция .между .държава .и .църква .относно .обучението .по .религия .

Резултати от апробираната методика
Щом .се .коментира .религиозното .образование .се .счита, .че .то .трябва .да .е .инициатива .на .Църква-

та, .но .на .практика .не .винаги .е .така . .Съвременните .църковни .институции .е .добре .де .се .стремят .към .
сътрудничество .и .диалог .с .държавата .[4, .стр . .218] . .

В университетът по библиотекознание и информационни технологии вече девет години се преподава 
блок от дисциплини свързани с религията. Това е единствения университет в България, където методиче-
ски се работи за придобиване на знания по религия, който спомагат и за формиране на нравствени ценнос-
ти. Дългогодишният преподавателски опит показва, че освен задължителните учебни дисциплини, студен-
тите записват избираеми и факултативните, което е ясно свидетелство, че не само са им необходими и 
полезни в бъдещата им работа, а са им и интересни. Безспорен факт е, че голяма част от Българското кул-
турно-историческото наследство е религиозно. Това е причина, то да се социализира, преподава, изучава и 
да се формира позитивно отношение на младите хора към него.

Работният лист използван в обучението по празничен календар е съставен конкретно за нуждите на 
учебната дисциплина. Трета година вече той е в образователният процес и успешно проверява усвоените 
знания и изграденото отношение към православните празници.

В .учебният .процес .се .цели .натрупване .на .конкретен .обем .теоретични .познания .в .областта .на .
празничния .календар .– .религиозен .и .светски . .Важен .момент .е .и .възпитанието .в .духовно-нравствени .
ценности, .но .то .се .осъществява .деликатно .и .не .натрапчиво . .Идеята .е, .да .се .формира .у .младите .хо-
ра .толерантно .отношение .към .различния .по .произход, .вяра .и .убеждения .

Студентите получават знанията са свързани и с Библейската символика личности, предмети .яв-
ления; .символи .числа, .знаци, .кръстове; .цветове . .Прави .се .аналогия .с .Библейският .свят .и .сегашната .
действителност . . Библейското . историческо . познание . формира . и . религиозно . мислене . в . студенти-
те . .Празничната .догматика, .символика .и .обредност .се .преподават .иновативно .и .се .цели .максимал-
но .възприятие .

В .съвременното .образование .е .най-трудно .да .се .оформи .творческото .мислене .и .креативност .в .обу-
чаемите . .Често .се .използват .познатите .и .утвърдени .похвати .– .асоцииране, .метафоризиране, .аналогии . .

Най-важният .момент .във .всяко .обучението .е .то .да .се .извършва .с .любов . .Студентите .са .огле-
дален .образ .на .преподавателските .възможности, .умения .и .похвати . .Изразяването .на .любовта .към .
студентите .може .да .се .класифицира .в .следните .три .области: .зрителен .контакт; .съсредоточено .
внимание .и .дисциплина . .Всички .те .са .еднакво .важни, .защото .създават .силна .емоционална .връзка .и .са .
предпоставка .за .отлични .образователни .постижения .[2, .стр . .40] . .

Любовта .в .християнството .се .изразява .чрез .Божиите .заповеди . .Тя .се .определя .като .любов .към .
Бога .и .към .ближния . .Затова .и .вярващият .човек .има .два .вида .задължения: .към .Бога .и .към .ближния . .Спо-
ред .учението .на .християнската .църква .за .ближен .се .възприема .всеки .човек, .защото .всички .хора .са .съз-
дадени .от .един .Бог .и .съответно .са .потомци .на .един .човек .– .Адам . .„А Иисус му отговори: възлюби Гос-
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пода, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голя-
ма заповед; а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си;. на тия две заповеди се крепи целият 
закон и пророците.“ /Мат. 22:37-40/ [1, .стр . .1222] . .

Християнският .идел .за .любов .е .тя .да .бъде .безусловна . .Човек .трябва .да .се .стреми .да .обича, .до-
ри .когато .е .недоволен .от .поведението .на .околните . .Когато .се .замислим .за .обичта .си .към .някого .сме .
склони .да .я .изразим .„защото .е… .“ .и .следват .изброяване .на .позитивни .качества .и .впечатления . .Безу-
словната .любов .е .тогава .когато .„въпреки… . .“ .недоволството .и .негативността .към .ближния .ние .съ-
умяваме .да .обичаме… . .

Терминът .„безусловна“ .достатъчно .ясно .описва, .че .в .стойностните .взаимоотношения .не .се .по-
ставят .условия . .Безусловната .любов .може .да .се .изразява .във .всяка .форма .на .общуване .и .дава .свобода .
на .всяка .личността .да .изяви .и .разгърне .изцяло .своите .възможности . .„Любовта е дълготърпелива, пъл-
на с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, 
не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на 
всичко се надява, всичко претърпява.“ /1 Кор. 13: 4-7/ [1, .стр . .1417] .

Описанието .на .апробираната .методика .с .религиозна .насоченост .се .осъществява .успешно .в .свет-
ски .университет .и .няма .претенции .за .приобщаване .на .младите .хора .към .конкретна .верова .деноми-
нация, .а .само .да .изгради .у .тях .толерантно .отношение .към .различния .по .произход, .вяра .и .убеждения .

Заключение
 .y Традиционно .вероизповедание .в .България .е .източното .православие .и .е .важно .да .се .познава .кул-

турно-историческото .наследство .на .християнските .празници;
 .y В . светски . университет . е . предизвикателство . да . се . говори . за . религия, . защото . младите . хора .

трудно .възприемат .духовно-нравствените .ценности;
 .y Успешното .провеждане .на .индивидуална .теренна .работа .– .описание .на .православен .празник .по-

казва, .че .това .е .интересен .и .ефективен .метод .в .обучението .на .бъдещи .специалисти; .
 .y Работният .лист .е .повод .за .посещение .в .храм .по .време .на .православен .празник .и .успешен .начин .

за .докосване .и .съпреживяване .на .християнската .аксиология .– .вяра, .надежда .и .любов;
 .y Теренните . занимания . разширяват . индивидуалния . религиозен . опит . на . студентите . и . им . да-

ват .възможност .за .непосредствено .общуване .със .свещенослужители .и .богомолци .в .православ-
ния .център;

 .y Иновативната .методика .в .работният .лист .е .модерен .метод .да .се .учи .с .удоволствие .и .да .се .
преодолеят .негативните .религиозни .стереотипи;

 .y Безусловната .форма .на .любов .притежава .огромна .духовна .сила .и .приложена .на .практика .в .сту-
дентското .обучение .дава .отлични .образователни .и .възпитателни .резултати .
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Приложение
РАБОТЕН .ЛИСТ

ОПИСАНИЕ .НА .ПРАВОСЛАВЕН .РЕЛИГИОЗЕН .ПРАЗНИК

име………………………………………………… .Ф№……………… .дата:…………… . . .

Посетете православен религиозен център /по избор/ и опишете посочения от Вас празник!

1 . . Празникът .е .………………………………………………………………………

2 . . Обяснете .православният .догматичен .смисъл .в .празника .
………………………… . . .……………………………………………………………………………………
…………… . . .…………………………………………………………………………………………………
………………………… . . .……………………………………………………………………………………

3 . . Разкажете .как .се .празнува .в .православният .религиозен .център .
………………… .……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4 . . Коментирайте .поведението .на .богомолците .по .време .на .празничната .Св . .Литургия .
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5 . . Опишете .фолклорните .и .етнографски .елементи .в .празника .
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6 . . Анализирате .символиката .в .иконографията, .свързана .с .празника
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

7 . . Посочете .религиозни .центрове .носещи .името .на .православният .празник
………………………… . . .……………………………………………………………………………………
………………………… . . .……………………………………………………………………………………
………………………… . . .……………………………………………………………………………………

8 . . Споделете .личния .си .опит .от .участието .си .в .религиозния .празник
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

9 . . Какво .е .значението .на .личното .Ви .име .и .имате .ли .имен .ден .според .Православния .календар .
………………………… . . .……………………………………………………………………………………
………………………… . . .……………………………………………………………………………………
………………………… . . .……………………………………………………………………………………

10 . . Мнението .Ви .за .православният .празник, .като .част .от .културно .– .историческото .наследство .
………………………… . . .……………………………………………………………………………………
………………………… . . .……………………………………………………………………………………
………………………… . . .……………………………………………………………………………………
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проф. дпн Маргарита Терзиева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, бургас

ОВлАДяВАНЕ НА РЕЦЕПЦИОННИя АНАлИЗ ОТ сТУДЕНТИТЕ ВЪВ 
ФИлОлОГИЧЕскИ сПЕЦИАлНОсТИ

acQuIrING SKIllS IN rEcEpTIoaNal aNalySIS of STuDENTS 
from phIloloGIcal SpEcIalITIES
prof. margarita Terzieva
university „prof. Dr asen zlatarov“, burgas 

abstract. .Reception .analysis . is .a .means .of .expanding .the .knowledge .of .students .of .humanities . .The .paper .
deals .with .its .application .in .the .studies .of .children’ .and .young .adults’ .literature .

Keywords: reception .analysis, .university .students

Рецепционният .анализ .е .сред .все .още .недостатъчно .проучените .литературни .феномени, .свър-
зани .с .чуждестранната .литература .за .юноши . .По .наше .мнение, .той .включва .следните .компоненти:

1 . . Оценка .за .присъствието .на .автора .в .българската .култура .с .оглед .влиянието .му .в .различни .
сфери .на .културния .живот .от .момента .на .появата .на .преводите .му .до .наши .дни .

2 . . Изследване .на .неговите .преводачи, .тълкуватели .и .интерпретатори .– .доколко .самите .те .са .
„визитна .картичка“ .на .своето .поколение .творци, .до .каква .степен .са .повлияни .от .него .

3 . . Детайлно .проучване .на .разпространението .на .преводите .на .конкретния .автор .в .България .– .
ако .принадлежи .към .световна .литература, .дали .интересът .към .него .е .само .част .от .обаяние-
то .на .самата .национална .литература .с .мощното .й .естетическо .облъчване; .ако .е .представи-
тел .на .„малка“, .екзотична .за .страната .ни .литература, .с .която .липсва .широк .литературен .
обмен .поради .факта, .че .специалистите .в .областта .на .превода .на .този .език .са .твърде .незна-
чителен .брой, .доколко .този .творец .може .да .се .превърне .в .катализатор .на .обратния .процес .– .
засилване .влиянието .на .националната .литература, .чийто .представител .е .той, .чрез .ключо-
вите .му .произведения .

За .пример .ще .ни .послужи .творчеството .на .писател, .който .се .изучава .само .в .лекционния .курс .
„Литература .за .деца .и .юноши“ .– .в .лекционния .модул .„Приключенски .роман“ . .Информацията .за .ав-
тора .е .прецизирана .с .оглед .на .изследването: .рождена .дата .и .дата .на .смъртта .(1842-1912); .трудни .
детски .години .(малко .след .раждането .си .ослепява .от .недохранване .и .едва .след .няколко .години .възвръ-
ща .зрението .си); .социално .аутсайдерство .(няколко .години .лежи .в .затвора .за .криминални .прояви); .
информация .за .литературната .дейност .и .присъствието .на .българска .„следа“ .в .творчеството .му .

Студентите, .проявили .интерес .към .рецепционния .анализ, .получават .следните .самостоятелни .
задачи:

1 . . Изработване .на .пълен .списък .със .самостоятелни .издания .на .преводите .на .писателя .на .българ-
ски .език .

2 . . Изследване .на .превода .– .дали .е .направен .от .оригинала, .или .от .език-посредник .
3 . . Изследване .личността .на .преводачите .като .посредници .между .автора .и .читателя .
Изпълнението .на .първата .задача .доведе .до .подготвяне .на .списък .с .десетки .заглавия, .в .които .при-

състват .и .преизданията .на .отделните .творби . .Без .да .се .омаловажават .избраните .многотомни .съ-
чинения .на .автора, .се .разкрива .неговата .преводна .рецепция, .която .в .отделни .случаи .е .достатъчно .
представителна .(Таблица .1) . .

Таблица 1. Преводна рецепция на самостоятелните издания на преводи на Карл Май

Заглавие .на .роман, .романизиран .пътепис, .разказ Година .на .издаване .в .България

Авантюристите .от .Мека 1938, .1991

Аллах .ил .Аллах 1993
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Арабски .бандити 1941, .1991

Виелица 1991

Винету 1937, .1942, .1981, .2006, .2007

Вкаменената .молитва 1997

В .крепостта .на .трапера 1937

В .Мека 1998

В .прериите .на .Арканзас 1934

В .страната .на .Махди 1995

В .царството .на .Сребърния .лъв 1997

Героят .на .прериите 1944, .1991

Говорящата .кожа 1977, .1979

Горската .роза 1992

Грабителят .на .керваните 1940, .1991

Децата .на .пустинята 1918

Духът .на .прерията 1935, .1994

Езерото .в .пустинята 1937, .1991

Заветът .на .Винету 1943

Завещанието .на .инката 2007

Завръщането .на .трапера 1945

Капитан .Кайман 1979, .1992

Керванът .на .робите 1935, .1946, .1991

Кианг-Лу 1947

Китайски .пирати .в .арабската .пустиня 1991

Край .Тихия .океан 1947

Край .бизоновото .езеро 1995, .1999

Край .развалините .на .Вавилон 1997

Кралят .на .петрола 1947, .1991, .2012

Крепостта .на .траперите 1992

Ловци .на .негри 1936

Лъвът .на .кръвното .отмъщение 1996

Наследниците .на .Винету 1993, .1997

Олд .Файерхенд .(Поразяващата .ръка) 1938, .1942, .1946, .1992, .1998

Омагьосаната .вода 1997

Орлите .на .прерията 1935, .1945, .1991, .1992

Островът .на .скъпоценностите 1996

Отвъд 1998

От .Мурсук .до .Кайруан 1992

Отмъщението .на .безухия 1938

Поклонници .на .дявола 1938, .1991

По .следите .на .похитителя 1996
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Последният .инка 1942

Предателството .на .команчите 1938

През .дивия .Кюрдистан 1991, .1992

През .пустинята 1937, .1947, .1991

Преследване .в .Ориента 1992, .1993

Призракът .на .Ляно .Естакадо 1933, .1984, .1992, .2001

Пясъците .на .смъртта 1992

Разбойникът .Канада-Бил 1992

Речният .дракон 1947, .1991

Рио .де .ла .Плата 1947, .1969, .1991

Сайва .Тжалем 1936, .1991

Сатана .и .Искариот 1993

Синът .на .ловеца .на .мечки 1983, .1992

Синьочервеният .Метусалем 1994

Скиптър .и .чук 1995

Сребърната .река .(Сребърното .езеро) 1945, .1947

Съкровището .в .Сребърното .езеро 1982, .1984, .1989, .1998, .2007

Съкровището .в .Скалистите .планини 1937, .1943

Съкровището .на .инките 1939, .1942

Сюркуф .корсарят .(Капитанът .на .корсарите) 1938, .1980, .1991, .1992

Тайнственият .пират 1942

Талисман 1936

Тигровият .мост 1981, .1991, .1992

Траперите .„Детелиновият .лист“ 1994

Царят .на .акулите 1942, .1991

Черният .мустанг 1946, .1991

Човекът .в .бездната 1942, .1991

Шутът . 1992

Анализира .се .кои .творби .битуват .най-дълго .и .в .резултат .на .какво: .на .читателски .интерес, .изда-
телска .политика, .лични .пристрастия .на .преводача . .Потърсени .са .отпратки .към .филмовата .индус-
трия, .която .също .може .да .провокира .интерес .към .конкретно .заглавие .

В .рецепцията .на .писателя .се .открояват .три .съществени .периода:
 .y през .30-те .– .40-те .години .на .миналия .век .– .силен .интерес .към .приключенския .роман .и .поява .на .

много .преводни .заглавия;
 .y 80-те .– .90-те .години .– .подновяване .на .интереса .към .този .тип .четиво .– .преиздания .и .поява .на .

нови .преводи, .дело .на .професионални .преводачи;
 .y началото .на .21 .век .– .сравнително .слаба .преводна .рецепция .– .няма .знакови .имена .в .преводната .

литература .
Първият .етап .от .същинската .рецепция, .изследван .от .студентите, .показа .интересна .особеност .– .

голяма .част .от .преводните .заглавия .са .от .френски .език, .дело .на .преводачи .като .Елена .Весова .(8), .П . .Ге-
оргиев .(6), .Л . .Кушева .(3) .Георги .Жечев .(2), .Е . .Момчилов .и .Н . .Савова .– .по .едно .преводно .заглавие . .Като .
език .за .превод .се .използва .и .руски, .без .да .е .директно .назован .– .Т . .Ненова .(2 .заглавия) .През .същия .период .
се .появява .и .най-големият .преводач .от .немски .език .– .Владимир .Мусаков, .чиито .преводи .на .Карл .Май .се .
издават .и .приживе, .и .след .смъртта .му . .Той .има .конкуренция .само .в .лицето .на .Веселин .Радков, .утвър-
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дил .се .като .преводач .през .втория .и .третия .период, .както .и .като .съставител .на .многотомно .издание . .
Знаково .име .за .третия .период .от .преводната .рецепция .е .това .на .преводача .Л . .Спасов . .През .втория .и .
третия .период .произведенията .на .К . .Май .се .превеждат .само .от .оригинала, .ако .се .изключат .преиздания .
на .книги .от .първия .период, .където .има .преводи .от .френски .и .от .руски .език .

Изследвана .е .личността .на .преводача .Владимир .Мусаков .(1928-1966), .превел .11 .от .романите .на .
Карл .Май .от .оригинала .през .периода .1943-1947 .година . .Потърсени .са .други .доказателства .за .интере-
са .му .към .детско-юношеската .литература .(романите .за .деца .на .Ерих .Кестнер), .което .подсказва .бли-
зост .до .светоусещането .на .подрастващите .

Извършените .под .ръководството .на .университетски .преподавател .проучвания .откроиха .след-
ните .изводи:

Рецепционният .анализ .има .потенциал .като .способ .за .анализ .на .биобиблиографията, .свързана .с .ху-
дожествения .превод, .затова .трябва .да .се .прилага .в .комбинаторика .с .вече .утвърдени .методи .и .похва-
ти .за .литературно .обучение .на .студентите .от .филологическите .специалности .

Преводачът .е .своего .рода .„съавтор“ .на .писателя, .който .поднася .на .юношите .на .достъпен .и .жив .
образен .език .неговите .произведения, .затова .личността .му .също .трябва .да .бъде .обект .на .изследване .

Разпространението .и .продължителността .на .живота .на .един .превод .(хоризонтална .и .верти-
кална .скала) .могат .да .бъдат .отправна .точка .за .проучване .читателските .нагласи .на .отделните .по-
коления, .за .предпочитанията .към .конкретни .автори .и .книги . .Това .е .част .от .политиката .на .медиа-
знание, .която .бъдещите .филолози .трябва .да .овладеят .и .превърнат .в .част .от .професионалните .си .
умения .

литература:
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2 . . htpp://www .bg .cobiss .net
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ОбРАЗОВАТЕлНАТА МУлТИМЕДИя В ОбУЧЕНИЕТО ПО ЧЕТЕНЕ НА ВЪЗРАсТНИ

ThE EDucaTIoNal mulTImEDIa IN TEachING aDulTS To rEaD
penka Dimitrova¹, Nevena petrova²
¹plovdiv university „paisii hilendarski“, plovdiv
²Secondary School „Dimitar matevski“, plovdiv

abstract. Teaching .illiterate .adults .is .an .important .part .of .modern .educational .policy .of .Bulgarian .government . .
Sociological .research .held .in .the .country .in .2006, .found .a .relatively .high .rate .of .school .dropouts .– .average .2-3% .
per .year . .The .main .reasons .are .several: .socio-economic, .educational, .ethnic .and .cultural . .At .the .same .time .we .have .
to .note .that .the .problem .of .teaching .adults .to .read .due .to .many .factors, .is .relatively .new .for .Bulgarian .educational .
science .

That’s .why . the .purpose .of .present . elaboration . is . to . represent .a . system .of . educational . tasks .helping .adults .
master . their . reading . skills .using . the .opportunities .of . interactive . educational .multimedia . .The . system . is .based .
on .conception .of .reading .as .a .key .competence, .the .specific .characteristics .of .adult .learners .and .the .andragogical .
model .of .teaching .as .well .the .features .of .educational .multimedia . .By .using .such .pattern .of .educational .tasks .adults .
are .motivated .to .take .active .part .in .educational .process .and .the .quality .of .education .is .enhanced, .too .

Keywords: educatinal .multimedia, .adults, .read .

Обучението .на .неграмотни .възрастни .е .важна .част .от .съвременната .образователна .политика .
на .България . .[4, .c .7] .Социологическо .изследване, .проведено .у .нас .през .2006 .г ., .констатира .относител-
но .голям .процент .отпадащи .от .училище .– .средно .2-3% .на .година . .Основните .причини .са .няколко: .со-
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циално-икономически, .образователни, .етнокултурни . .Проблемът .с .отпадането .от .училище .е .най-
сериозен .сред .учениците .от .ромски .произход . .Етнокултурната .среда .и .доминиращото .влияние .на .
майчиния .език .създават .допълнителни .трудности .пред .обучението .

Същевременно .длъжни .сме .да .отбележим, .че .проблемът .за .обучението .по .четене .на .възрастни, .
под .влияние .на .редица .фактори, .стои .сравнително .отскоро .пред .българската .педагогическа .наука . .
Нещо .повече, .обучението .по .български .език .и .четене .на .такива .лица, .реализирано .по .различни .програ-
ми .и .проекти, .все .още .се .осъществява .по .учебни .програми, .учебници .и .учебни .помагала .за .7-10 .годиш-
ни . .(Изключение .в .последните .години .са .Учебни .програми .за .обучение .на .възрастни .в .курсове .за .огра-
мотяване . .МОН, .2008) .[5] . .В .резултат .се .наблюдават .редица .негативни .тенденции:

 .y нарушен .възрастов .принцип, .основен .за .всяко .обучение, .в .това .число .и .за .обучението .по .четене;
 .y изкривена .читателска .доминанта .при .възрастните .с .оглед .избиране .на .адекватни .текстове .за .

четене;
 .y недостатъчен .анализ .на .обективния .социокултурен .контекст .и .на .нивото .на .владеене .на .бъл-

гарски .език .от .обучаваните .
В .последните .десетилетия .в .методиката .на .обучение .по .четене .се .наблюдава .тенденция .за .нара-

стващ .интерес .към .търсене .на .нови, .гъвкави, .иновационни .технологии .за .обучение .в .лицето .на .съвре-
менните .информационни .и .комуникационни .технологии . .Отчитат .се .възможностите .на .интерак-
тивната .образователна .мултимедия .за .подобряване .параметрите .на .обучението . .Все .още .липсват .
обаче .конкретни .методически .разработки, .ориентирани .към .прилагане .на .образователната .мулти-
медия .за .овладяване .на .определени .умения .и .компетенции .за .четене .от .възрастни . .

Ето .защо .целта .на .настоящата .разработка .е .да .се .представи .частично .апробирана .система .от .
учебни .задачи, .насочена .към .овладяване .на .умения .за .четене .от .възрастни .чрез .използване .възмож-
ностите .на .образователната .мултимедия . .Системата .от .учебни .задачи .е .изградена .съобразно .с:

1 . . Възприетото .разбиране .за .четенето .като .преносимо .и .универсално .за .различни .познавател-
ни .и .жизнени .ситуации, .като .културна .дейност .с .еманципиращ .и .социализиращ .характер . .
Новата .образователна .парадигма .налага .четенето .като .основна .ключова .компетентност, .а .
това .предполага .в .обучението .по .четене .да .се .включват .не .само .ценностни .ориентации .и .на-
гласи .за .действия, .а .така .също .и .способности .да .се .извършват .тези .действия .

2 . . Специфичните .характеристики .на .възрастните .обучавани .– .степен .на .развитие .на .психо-
физиологичните .функции, .динамика .на .мотивите .за .учене, .социален .и .демографски .статус, .
отношение .към .образователния .процес, .ценностни .ориентации . .Фактът, .че .преобладаваща-
та .част .от .обучаваните .възрастни .са .носители .на .ромски .или .турски .майчин .език .и .са .пред-
ставители .на .най-бедните .и .маргинализирани .слоеве .на .обществото, .предпоставя .и .необхо-
димостта .през .целия .етап .на .обучение .на .преден .план .да .е .задачата .за .обогатяване .на .речни-
ковия .запас .и .натрупване .на .речев .опит .в .използването .на .българския .език .

3 . . Особеностите . на . андрагогическия . модел . на . обучение: . модел . на . перманентното . и . адапта-
ционно .образование, .който .продължава .през .целия .живот . .Доминира .самостоятелността .и .
временната .зависимост, .основно .значение .придобива .опитът .на .ученика . .Готовността .за .
обучение .се .определя .от .вътрешни .потребности, .обучението .се .характеризира .с .избирател-
ност, . индивидуализация . и . прагматичност . . Ориентацията . е . към . спираловидно . интегрално .
обучение, .тъй .като .знанията .и .уменията .са .необходими .още .сега, .за .момента . .[2]

4 . . Специфичните .особености .на .образователната .мултимедия:
 .y Интерактивност . – . осигурява . възможности . за . индивидуализация . и . диференциация . на .

процесите .на .овладяване .на .четенето .от .възрастни, .за .натрупване .на .речев .опит .и .усвояване .
на .различните .езикови .норми .в .българския .език .

 .y Интегралност .– .информацията .се .представя .не .само .чрез .текст, .но .и .чрез .различни .изо-
бражения, .диаграми, .анимация, .видео .и .аудио .средства, .т .е . .по .нагледен .и .достъпен .начин .

 .y Визуализация .– .чрез .различни .визуални .опори .се .стимулира .т . .нар . .„визуално .учене“, .осо-
бено .характерно .за .възрастния .обучаван . .Подпомага .се .както .обогатяването .и .разширяването .
на .речника, .така .и .произношението, .а .това .е .особено .важно .за .възрастния, .който .в .повечето .
случаи .е .носител .на .турски .или .ромски .майчин .език .

 .y Стимулира .се .и .се .поддържа .мотивацията, .повишава .се .интересът .към .учебния .процес .
 .y Учебното .съдържание .може .да .се .преструктурира, .обновява .и .допълва, .а .също .и .да .се .въз-

произвежда .многократно . .Така .се .подпомага .развитието .както .на .комуникативните, .така .и .на .
когнитивните .способности .на .обучаваните .възрастни .
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Системата .от .учебни .задачи .е .предназначена .както .за .възрастни, .обучаващи .се .в .условията .на .
училищно .обучение, .така .и .по .проекти .и .курсове .за .обучение .на .неграмотни . .Тя .бе .частично .апроби-
рана .през .2012 .г . .в .рамките .на .проект .„Нов .шанс .за .успех“ .за .обучение .на .неграмотни .с .12 .жени .в .СОУ .
„Димитър .Матевски“, .гр . .Пловдив . .

Изграждането .на .умения .и .компетенции .за .четене .се .представя .като .последователност .от .нива, .
за .които .е .характерен .както .преход .от .най-ниското .към .най-високото, .така .и .връзка .и .взаимозави-
симост .от .най-високото .към .най-ниското . .За .възрастните .ученици .най-често .началното .образова-
ние .е .крайно .образование . .Ето .защо .представените .учебни .задачи .са .ориентирани .към .най-ниското .
ниво .в .овладяване .на .четенето, .нивото .на .анализ, .в .което .са .включени .следните .умения:

 .y умение .за .възприемане .на .експлицитно .формулираната .в .текста .информация .(имена, .вре-
ме .и .място .на .действие .и .др .) .в .текстове .както .от .художествената, .така .и .от .социалнодело-
вата .и .медийната .сфера;

 .y умение .за .ориентиране .в .последователността .на .епизодите .в .текста;
 .y умение .за .ориентиране .в .темата .на .текста;
 .y умение .за .използване .на .компенсаторни .стратегии .за .четене .на .равнище .дума, .изречение, .

структура .на .текста, .оформление .на .текста . .[1, .с . .341]
Определени .са .следните .критерии .при .конструиране .на .учебните .задачи:
1 . .Да .стимулират .разширяването .на .оперативното .четивно .поле .
2 . .Да .съдействат .за .развитие .на .уменията .за .съзнателно .и .правилно .четене, .за .преодоляване .на .

трудностите .при .разбиране .на .текст .в .различни .условия .
3 . .Да .развиват .вниманието .и .паметта .на .обучаваните .
4 . .Да .допринасят .за .разширяване .на .лексикалния .запас .и .обогатяване .на .речника .с .нови .думи .
5 . .Текстовият .компонент .на .учебните .задачи, .техният .сюжет .да .съответства .на .реален .жи-

тейски .контекст, .свързан .с .използване .на .четене .
По .време .на .обучението .по .български .език .по .проект .„Нов .шанс .за .успех“ .през .2012 .г . .бяха .частич-

но .апробирани .следните .типове .учебни .задачи:
1 . .Задачи .за .свързване .на .текст .с .илюстрация . .Това .са .учебни .задачи, .ориентирани .към .изгражда-

не .на .умение .както .за .извеждане .на .експлицитната .информация .от .текст, .така .и .за .определяне .те-
мата .на .текста . .Използвани .са .текстове .– .миниатюри .от .типа .указания .или .забранителни .табели .
(Фигура .1):

Фигура1. Свързване на текст с илюстрация

2 . .Задачи .за .четене .на .текст .със .заличени .букви . .Разбирането .се .осъществява .чрез .смислова .догад-
ка .и .по .този .начин .се .стимулира .прогностичното .четене .(Фигура .2) .
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Фигура 2. Четене на думи със заличени букви

3 . .Задачи .за .четене .на .текст .с .помощта .на .„решетка“ . .Това .е .похват, .чрез .който .се .стимули-
ра .използването .на .смисловата .догадка .и .прогнозирането .в .процеса .на .четене . .Първоначално .бе .из-
ползвана .решетка .№1 .(фигура .3), .която .закрива .само .една .буква .и .е .с .по-голяма .ширина .на .прозор-
четата . .Решетка .№2 .(фигура .4) .закрива .буквосъчетания .и .цели .думи .и .е .с .по-малка .ширина .на .про-
зорчетата . .

Фигура 3. Решетка №1
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Фигура 4. Решетка №2

Четенето .с .решетка .продължава .не .повече .от .5 .минути . .Първоначално .този .похват .се .използва .
при .четене .на .познат .текст, .а .след .това .– .при .непознат .

4 . .Задачи .за .четене .на .пирамида .от .думи . .Упражнението .е .насочено .към .разширяване .на .четивно-
то .поле .и .стимулира .вниманието .и .паметта .на .обучаваните .(Фигура .5) . .След .определено .време .пи-
рамидата .се .скрива .и .курсистите .отговарят .на .въпроси .с .цел .да .се .определи .обхватът .на .прочете-
ното .

Фигура 5. Пирамида от думи

 .y Задачи . за . ориентиране . в . последователността . на . епизодите . в . текста . („Подредете . реда . на .
действията .в .готварската .рецепта, .като .ги .номерирате .“) . .
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Фигура 6. Последователност на епизодите в текст

 .y Задачи .за .изясняване .значението .на .лексеми .и .словосъчетания . .С .оглед .спецификите .на .обу-
чаваните .(възраст .и .доминиращ .ромски .или .турски .майчин .език) .преимуществено .се .прилага .
словобразувателен .анализ .на .думата, .свързан .с .отделяне .на .съставящите .я .лексикални .мор-
феми .

Фигура 7. Словобразуване

По .своята .същност .това .са .учебни .задачи, .които .моделират .използването .на .четенето .в .реални .
комуникативни .ситуации . .Те .са .динамични, .вариативни .и .адаптивни, .т .е . .съобразени .са .както .с .ин-
дивидуалните .възможности .на .възрастните .обучавани, .така .също .задават .възможности .за .посто-
янен .контрол .и .корекция . .

Безспорно .използването .на .мултимедийни .програми .и .приложения .не .би .могло .да .замести .тради-
ционните .средства .за .обучение, .нито .да .повлияе .на .съдържанието .и .методиката .на .това .обучение . .
Този .тип .технологии .са .интегрална .част .от .цялостния .учебно .– .възпитателен .процес .на .обучение .
на .възрастни . .Включването .на .образователна .мултимедия .само .по .себе .си .не .може .да .доведе .до .пови-
шаване .на .учебните .резултати .на .възрастни .неграмотни . .Нещо .повече, .използването .на .неадекват-
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bulGarIaN laNGuaGE

Dafina Ivanova atanasova
Shumen university „bishop Konstantin preslavsky“, college – Dobrich, Dobrich

abstract. The .paper .follows .the .application .of .the .functional .pragmatic .approach .in .teaching .Contemporary .
Bulgarian .language .(phonetics .and .morphology) .of .the .students .from .the .pedagogical .specialities .in .the .college .
with .the .purpose .of .removing .the .typical .mistakes .in .the .speech .of .the .future .teachers . .There .are .considered .the .
most . typical .deviations . in .pronunciation .which .are .widely . spread . in . the . formal . as .well . as . in . the . spontaneous .
oral .communication .such .as .vowel .reduction, .changeable .„ya“ .sound, .wrong .endings .of .the .verbs .and .the .names .
with .articles, .wrong .pronunciation .of .consonants .in .using .definite .articles .and .verb .inflections, .deviations .in .the .
word .stress .and .collocations . .The .reasons .for .the .mistakes .such .as .dialectical .influence, .bilinguism, .negligence .are .
analyzed .and .a .system .of .tasks .is .offered .in .order .to .correct .the .students’ .skills .for .right .pronunciation .

Keywords: speech, .reduction, .tipical .dewiations, .pragmatic .approach, .tasks, .exersises .

Изучаването .на .българския .език .днес, .според .последните .изследвания .на .методиците .специали-
сти, .предполага .съобразяване .с .основните .функции .на .езика .в .съвременния .етап .от .развитието .му .– .
комуникативна, .когнитивна, .експресивна, .кумулативна, .апелативна .и .т .н . .Преподаването .и .изуча-
ването .на .българския .език .в .училище .има .за .резултат .овладяването .на .тези .функции .на .езика .в .съ-
ответствие .с .комуникативните .потребности .и .личностните .характеристики .на .обучаваните .

Основната .цел .в .обучението .по .български .език .в .училище .е .изучаването .на .езика .като .тип .ре-
чево .поведение .и .овладяването .на .умения .и .навици .за .пълноценно .участие .в .речевото .общуване .[8] .

Обучението .по .български .език .в .училище .винаги .е .имало .редица .затруднения .и .проблеми, .които .
непрекъснато .са .били .обект .на .дискусии . .Те .са .свързани .от .една .страна, .в .чисто .методически .план, .

ни .стратегии .за .обучение .посредством .тези .технологии .може .да .доведе .до .ниска .резултатност .и .да .
повлияе .отрицателно .върху .мотивационната .сфера . .Ето .защо .представените .в .настоящата .разра-
ботка .идеи .откриват .възможности .за .по-задълбочени .дискусии .относно .мястото .и .ролята .на .обра-
зователната .мултимедия .в .обучението .по .четене .на .възрастни . .Несъмнено .е .обаче, .че .е .належащо .да .
се .потърси .нова, .перспективна .ориентация, .която .да .гарантира .овладяването .на .четенето .от .въз-
растни .като .самостойна .практика .със .съответна .мотивация .и .цели .
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образование: .стратегии, .направления, .ценности . .Университетско .издателство .„Паисий .Хи-
лендарски“, .Пловдив, .2012 .
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с .преподаването .на .учебното .съдържание .от .учителите .и .от .друга .страна .– .с .усвояването .на .линг-
вистичната .информация .от .учениците .

Няма .съмнение, .че .съвременните .условия .за .преподаване .на .книжовния .език .в .училище .са .сложни .
и .противоречиви, .а .годишните .изпити .показват .незадоволителни .резултати .от .езиковата .компе-
тентност .на .учениците . .Ниската .езикова .култура .на .учениците .се .потвърждава .и .от .големия .брой .
слаби .оценки .на .кандидатстудентските .изпити .по .български .език .и .литература, .а .неграмотността .
на .всички .езикови .равнища .се .доказва .както .при .решаване .на .тестовите .задачи, .така .и .при .съставя-
не .на .собствени .текстове .от .различен .характер .

Съвременното .родноезиково .обучение .прави .опити .да .се .смени .образователната .парадигма, .да .се .
приобщи .към .водещите .европейски .тенденции .в .образованието .чрез .смяна .на .модела .и .философия-
та .на .обучението .

Обучението .по .съвременен .български .език .на .студентите .от .педагогическите .специалности .в .
Колежа .е .затруднено .от .слабата .езикова .подготовка .на .новопостъпилите .първокурсници, .завърши-
ли .средното .си .образование .дори .с .много .добро .оценяване .на .изпита .от .матурата . .За .преподавате-
лите .по .български .език .възникват .трудности .още .с .първите .лекции .и .семинарни .упражнения, .защо-
то . липсва . връзка . и . системност . в . езиковата . подготовка . и . в . лингвистичната . компетентност . на .
студентите .

Проблемите .на .езиковата .култура .се .задълбочават .и .умножават .особено .през .последните .годи-
ни, .когато .заедно .с .демократичните .промени .в .обществото .ни .идват .и .освободените .от .задръж-
ки .техни .говорители, .издигнати .от .политическата .случайност .на .най-високите .трибуни, .които .
са .открито .небрежни .в .речевото .си .поведение .и .ярко .безскрупулни .в .езиковия .си .изказ . .Несъгласието .
и .тревогата .на .езиковедите .от .употребата .на .езика .ни .се .поражда .най-вече .от .състоянието .на .ре-
гистъра, .обслужващ .публичната .сфера, .който .се .характеризира .с .грубо .нарушаване .на .изговорната .
норма, .с .процеси .на .колоквиализация .на .речта .чрез .употребата .на .ограничени .лексикални .пластове: .
жаргонизми, .ориентализми .и .просторечия, .които .активно .изпъстрят .езика .на .медиите, .„уличния .
език“, .интернет .общуването, .в .което .липсва .всякакъв .езиков .контрол .и .самоконтрол . .Проучванията .
в .изследванията .на .специалистите .филолози .и .социолингвисти .на .проведените .научни .конференции .
показват, .че .в .речевата .комуникация .днес .се .наблюдава .смесване .във .функционалната .употреба .на .
лексиката, .водеща .до .заличаване .на .границата .между .официалния .и .разговорния .стил .

Пред .бъдещите .учители .в .началното .училище .стои .отговорната .задача .да .ограмотяват .пър-
вокласниците, .да .изграждат .основите .на .правоговорната .и .правописна .култура .на .учениците, .да .бъ-
дат .образец .на .българското .слово .

Целта .на .изследването .е .в .обучението .по .Съвременен .български .език .с .неголям .хорариум .от .часо-
ве .за .семинарни .упражнения .да .се .откроят .актуалните .пропуски .в .речевата .култура .на .студенти-
те .от .педагогическите .специалности .в .Колежа, .с .насоченост .върху .формиране .и .коригиране .на .пра-
воговорните .знания .и .умения, .за .да .се .отстранят .нарушенията .на .езиковите .норми .в .езиковия .ре-
гистър .и .устното .общуване . .За .изграждането .на .езиковата .компетентност .на .студентите .се .на-
сочихме .към .прилагане .на .функционално-прагматичния .подход .в .семинарите .по .български .език, .а .зада-
чите .в .работата .ни .са .следните:

1 . .След .усвояване .на .лингвистичната .информация .за .фонетиката .на .българския .език .да .се .откри-
ят .и .групират .най-актуалните .типични .грешки .и .отклонения .от .кодификацията .в .устно-
то .общуване;

2 . .След .проверката .да .се .анализират .диференцирано .и .открият .причините .за .масовите .грешки .в .
устната .реч .на .студентите: .влиянието .на .диалектни .навици, .социалната .среда, .диглосията, .
условията .на .билингвизъм, .небрежност .и .пропуски .в .усвояването .на .книжовния .език;

3 . .На .семинарните .упражнения .да .се .разработи .и .приложи .система .от .задачи .и .упражнения .за .
прагматично .овладяване .на .знанията .по .фонетика .и .морфология .на .българския .език, .да .се .авто-
матизират .уменията .за .езиков .анализ .на .речта, .за .да .се .коригират .правоговорните .и .правопис-
ните .умения .на .студентите .

Отклоненията .от .кодификацията .в .устното .общуване .са .широко .разпространени, .често .се .на-
блюдават .и .коментират .от .филолози .и .дори .от .неспециалисти .в .езикознанието, .като .някои .от .ре-
чевите .употреби .се .определят .като .„масови .грешки“ .[6] .

Правоговорът .е .сбор .от .правилата .за .устната .реч, .които .са .кодифицирани .в .учебници .и .речни-
ци, .те .осигуряват .еднакво .произношение .в .съответствие .с .нормите .на .книжовния .език . .Въз .осно-
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ва .на .съотношението .между .фонема .и .нейните .варианти .правоговорът .е .система .от .изисквания .за .
спазване .на .възприетото .за .норма .звучене .на .звуковете .при .тяхното .реализиране .като .звукови .сег-
ментни .разновидности .в .речта . .Правоговорът .включва .и .изговорът .на .отделни .думи .или .група .от .
думи, .с .нормативно .установен .акцентен .модел, .интонация .и .дикция .[4] .

В .работата .върху .изговора .на .студентите .е .необходимо .в .темите .за .семинарни .упражнения .да .
се .анализират .типичните .отклонения .и .чрез .осмисляне .на .езиковата .информация .за .връзката .между .
фонетичните .редувания .с .правилата .за .изговор .и .правопис, .знанията .за .фонематичната .транскри-
пция .да .се .овладее .книжовното .произношение .

Отклоненията .от .книжовния .изговор, .които .масово .се .срещат .в .речта .на .студентите, .са .ши-
роко .разпространени .както .в .официалното, .така .и .в .неофициалното .устно .общуване, .срещат .се .и .
в .речта .на .интелигенцията, .и .в .речта .на .други .социални .групи . .В .резултат .на .наблюденията .ни .вър-
ху .устната .реч .на .студентите .се .открояват .следните .отклонения .от .кодификацията, .върху .кои-
то .работим:

 .y Редукция .на .неударените .гласни, редукция на [е] .в .[и], .особено .в .следударна .позиция .на .думите;
 .y Променливо я (Преглас .на .променливо .я) . .Изговор .на .непроменливо .я;
 .y Окончание .-ме .за .сегашно .време .на .глаголите .в .1 . .л ., .мн . .ч ., .I .и .II .спрежение, .(пишеме, .правиме .и .

др .);
 .y Депалатализация .на .съгласната .фонема .пред .окончанието .за .сегашно .време .за .1 . .л ., .ед . .ч . .и .3 . .л ., .

мн . .ч . .на .глаголите .от .I .и .II .спрежение, .(говоръ, .говорът .и .др .);
 .y Депалатализация .на .съгласната .пред .членната .морфема .при .съществителните .нарицателни .за .

лица .деятели .с .наставките .-ар и .-тел .от .м . .р ., .ед . .ч ., .както .и .при .десетте .имена .с .исторически .
мек .краен .съгласен .звук .(учителъ, .зетъ, .царъ, .лекаръ);

 .y Дейотация при .изговора .на .някои .форми .на .показателните .местоимения .и .при .глаголни .форми .
за .сегашно .време .(таа, .онеа, .живеа, .живеат);

 .y Определителен .член -тъ вместо .-та .под .ударение .при .съществителни .имена .от .ж . .р ., .ед . .ч ., .за-
вършващи .на .съгласна .фонема .(младосттъ, .сутринтъ, .солтъ);

 .y Отклонения .и .колебания .в .ударението .на .някои .думи .и .форми .
Правоговорът .и .правописът .са .тясно .свързани .и .обусловени, .усвояването .на .правописните .пра-

вила .в .обучението .се .опира .винаги .върху .книжовната .правоговорна .норма, .в .много .случаи .установе-
ният .начин .за .писане .на .думи .и .форми .посочва .как .е .правилно .и .необходимо .те .да .се .изговарят . .Без .
овладяване .на .правоговора .трудно .могат .съзнателно .и .трайно .да .се .овладеят .и .правописните .норми . .
И .правописът, .и .правоговорът .се .поддават .на .нормативно .кодифициране, .но .по .своя .характер .изго-
ворът .е .по-динамичен .и .многообразен, .а .правописът .е .условен, .договорен .и .статичен . .Съвременната .
българска .произносителна .норма .е .историческо .обобщение .и .подбиране .на .произносителните .вари-
анти .както .от .източни, .така .и .от .западни .диалекти . .В .много .отношения .освен .това, .българските .
изговорни .норми .почиват .и .на .многовековната .книжовноезикова .традиция .

При .изучаване .на .дял .фонетика .на .българския .език .след .запознаване .с .артикулационно-акустич-
ните .характеристики .на .фонемите, .за .да .се .овладее .изговорът .им .в .потока .на .речта, .се .работи .върху .
съвременните .фонетични .редувания .при .гласните .(вокалите): .редукция .на .неударените .гласни, .про-
менливо .я .(ятов .преглас), .вмятане .и .изпадане .на .гласните .[ъ], .[е], .премятане .на .гласна .[ъ] .в .съчетание .
със .сонантите .[р] .и .[л], .както .и .върху .редуванията .при .консонантите: .асимилация .по .звучност/без-
звучност, .междусловна .асимилация, .краесловно .обеззвучаване, .елизия .на .съгласните .[т] .и .[д] .в .три-
консонантни .съчетания, .йотация .и .др ., .тъй .като .правилният .изговор .се .определя .от .действащите .
съвременни .фонетични .редувания .

Задълбоченото .и .трайно .познание .за .съвременните .фонетични .закони .е .свързано .с .овладяване-
то .на .книжовното .произношение .и .с .правописната .система .на .българския .език, .съчетаваща .морфо-
логичния .правописен .принцип .с .фонетичния . .Морфологичният .принцип .е .основен .в .българската .пра-
вописна .система, .тъй .като .той .изисква .познаване .на .морфемната .структура .на .думата .и .предпис-
ва .еднообразен .графичен .израз .на .морфемите, .независимо .от .промените .в .изговора .им, .свързани .със .
звуковите .закони .и .редувания .

За .успешното .обучение .по .български .език .на .студентите, .след .анализ .на .отклоненията .в .речева-
та .комуникация .се .насочихме .и .работим .върху .знанията .за .звуковата .стойност .на .многозначните .
букви .ю, .я, а .и .др ., .изграждането .на .умения .за .фонематична .транскрипция .на .текст, .тъй .като .при .
цялостната .транскрипция .се .разкрива .връзката .между .фонетичните .редувания .и .правилата .за .из-
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говор .и .правопис . .Предпоставка .за .трудностите .в .обучението .са .и .грешките, .дължащи .се .на .меж-
дуезиковата .интерференция, .билингвизъм, .поради .факта, .че .за .една .немалка .част .от .студентите .
българският .език .не .е .майчин . .Изводът .е, .че .морфо-синтактичните .отклонения .в .устната .книжов-
на .реч .се .преодоляват .по-лесно .в .сравнение .с .чисто .фонетичните .и .акцентните .диалектни .навици .

Промяната .при .изговора .на .гласните, .известна .като .редукция .на .гласните, .се .дължи .на .силовия .
характер . на . българското . ударение . и . води . до . изменение . на . квантитета . и . тембровия . характер . на .
гласната .фонема .в .неакцентувана .позиция . .Степента .на .допусканата .според .правоговорната .нор-
ма .редукция .на .[а] и .[о] .е .различна .в .зависимост .от .тяхното .място .спрямо .ударението, .така .също .
и .от .фонетичното .им .обкръжение . .Колкото .гласната .е .по-далеч .от .ударената .сричка, .толкова .ре-
дукцията .е .по-силна .

Наблюдаваните .грешки .при .изговора .на .гласните .са .под .диалектното .влияние .от .източните .го-
вори, .напр . .тъзи .вм . .тази, .странъ .вм. страна, .глъва .вм . .глава, .близу .вм . .близо .и .др . .За .да .се .отстрани .
редуцираният .изговор .на .гласните, .се .транскрибират .думи .с .диакритичните .знаци .за .отбелязване .
степента .на .редукцията .в .думите .и .се .класифицират .вокалите .по .диференциални .признаци . .Среща .
се .и .редуциран .изговор .на .гласна .[е] .в .гласна .[и], .което .е .нарушаване .на .книжовната .норма .в .речта, .
като .се .приема .за .диалектно, .напр . .времи .вм . .време, .шистица вм . .шестица, .спициалност .вм . .специал-
ност, .симестър .вм . .семестър, .имито .вм . .името, .плачи .вм. плаче .и .др .

Правоговорната .норма .ни .задължава .да .се .стремим .да .произнасяме .чисто .гласна [е] .както .под .уда-
рение, .така .и .в .следударна .позиция .в .думите . .Необходимо .е .упорито .самонаблюдение, .за .да .не .се .чу-
ва .– .дите .вм . .дете, .утри .вм . .утре, .тати .вм . .тате, .знаи .вм. знае, .пеиш .вм . .пееш, .училищи .вм . .учили-
ще, .макар .че .отстраняването .на .тази .редукция .представлява .сериозна .трудност .за .студенти, .но-
сителите .на .източнобългарския .произносителен .вариант .

За .един .от .най-трудните .и .безспорно .най-сложните .проблеми .на .българския .правоговор .и .пра-
вопис .се .смята .променливо .я .– .прегласът .на .[‘а] .с [е] .там, .където .те .са .етимологичните .наследни-
ци .на .старобългарската .ятова .гласна . .В .някои .случаи .ятовата .гласна .се .изговаря .като .[а], .a .в .други .се .
прегласява .и .се .изговаря .като .[e]. .В .източните .говорa .се .преглася .частично, .а .в .западните .– .във .всички .
случаи, .като .за .част .от .българите .ятовият .преглас .днес .е .сериозен .правоговорен .и .правописен .про-
блем . .Правилото .за .писменото .означаване .на .думите, .в .които .има .рефлекси .на .ятовата .гласна, .е .съ-
образено .с .изговорната .норма, .т .е . .определя .се .от .фонетичния .принцип . .Непрегласеният .изговор .се .
отбелязва .с .буква .я както .в .закономерните .звукови .облици .(под .ударение .и .пред .твърда .сричка, .в .ед-
носричните .думи .и .в .последната .сричка .на .многосрични .думи), .напр . .бряг, .дял, .лято, .вятър, .видял, .
някой .и .пр ., .така .и .в .думите .с .незакономерен .от .гледна .точка .на .фонетичната .позиция .изговор, .напр . .
живяхме, .търпяхме, .растяхме . .С .буква .е се .означава .прегласеният .изговор .на .ятовата .гласна, .обусло-
вен .от .фонетичната .й .позиция .(без .ударение, .пред .мека .сричка .и .пред .преднонебните .съгласни .(ж, .ч, .
ш, .й), .напр . .брегове, .грехове, .летен, .снежен, .белило, .слепота, .неделя, .нечий, .нещо .и .пр .

Известни .колебания .и .грешки .се .допускат .в .речта .на .студентите .при .невнимание .по .аналогия .
или .по .подражание .на .западнобългарското .произношение: .при .причастните .форми .(живяли, .запяли, .
засяти, .засмяни, .видяли), .при .местоименията .(тяхни, .некой, .всекой), .при .глаголите .(сметам, .обевя-
вам, .обеснявам, .требва) . .За .да .се .научат .правилата .за .ятовата .гласна .на .упражнения .се .работи .вър-
ху .следните .задачи: .

 .y Уточнете .в .примерите .правилата, .които .обуславят .редуването .на .[‹а] .– .[е] . .Посочете .други .
примери: .бряг .– .брегове, .брегови, .Брегово, .крайбрежие; .вяра .– .верен, .верски, .достоверен, .вероиз-
поведание; .грях – .грехове, .грешна, .греша, .сгреша; .сняг .– .снегове, .снежен, .Снежана, .заснежи; .някой .
– .нечий, .нещо .и .др .;

 .y Образувайте .нови .форми .и .думи .от .дадените .и .изяснете .причините .за .ятовия .преглас: .зрял, .
тяло, .голям, .хляб, .цвят, .мярка, .звяр, .мяра .и .др . .[1] .

За .да .се .запомнят .изключенията .от .ятовия .преглас, .на .упражненията .се .отделят .в .три .групи .
думите .от .– .западни .говори: .човек, .лекар, .век, .съсед, .невеста, .гороцвет, веда; .от .руски .и .черковнос-
лавянски .език: .успех, .употреба, .проверка, .просвета, .средство, .дело, .раздел; .новообразуваните .думи: .
хлебна, .цветна, .светска, .водомер, столетна, лицемерна .и .др . .Изясняват .се .и .причините .за .наличието .
на .дублетите: .място .– .место, обяд – обед, .мляко .– млеко, .стряха – стреха, .зрелост .– .зрялост, .невяс-
та – .невеста, .дялба – .делба .и .др .

Изговорен .вариант .на .глаголното .окончание .-ме за .1 . л., мн. ч ., .сегашно .време, .I .и .II .спрежение .не .
се .среща .често .в .устната .реч .на .студентите, .тъй .като .е .типичен .за .западното .произношение, .но .в .
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последните .години .на .масовата .комуникация .се .наблюдава .понякога .по .подражание .на .столичния .го-
вор, .смятан .за .по-престижен, .да .се .допускат .грешни .облици .като: .говориме, търсиме, пишеме, знае-
ме .вместо .правилните .– .говорим, .търсим, .пишем, .знаем .и .пр . .Благодарение .на .стремежа .към .унифи-
циране .на .формите .в .езика, .окончанието .-ме .механично .се .пренася .в .устната .реч .върху .парадигмата .
и .на .другите .две .спрежения .

Със .задачи .върху .граматическите .категории .на .глагола, .спрежението .на .глаголи .в .сегашно .време .и .
съпоставянето .на .формите .за .1 . .л ., .мн . .ч . .в .трите .спрежения .се .отстраняват .срещаните .по .подра-
жание .„мекави“ .глаголни .форми .

Унифицирането .на .окончание .-ме .за .трите .спрежения .е .често .коментирано .от .специалистите, .
като .някои .го .класифицират .като .израз .на .неграмотност, .като .криза .в .прилагането .на .езиковата .
норма, .а .други .твърдят, .че .това .е .вече .„масова .грешка“ .в .устната .реч .

Нетипично .за .устното .общуване .е депалатализацията (твърдият .изговор) .на .съгласната .пред .
глаголното .окончание .и .членната .морфема .за .мъжки .род, .широко .разпространено .в .речта .на .западно-
българските .представители . .Твърд .изговор .на .съгласната .се .среща .в .неофициалната .спонтанна .реч .
в .следните .случаи:

 .y пред .окончанието .за .1 . .л ., .ед . .ч . .и .за .3 . .л ., .мн . .ч ., .сегашно .време .на .глаголите .от .I .и .II .спрежение .и .
във .всички .глаголни .времена, .които .съдържат .като .съставна .част .формата .за .сегашно .време, .
бъдеще .време .и .бъдеще .в .миналото, .напр . .вървя, .вървят, .правя, .правят, .спя, .спят, .купя, .купят, .
ще .летя, .щях .да .благодаря .– .[вървъ, вървът, права, прават, спа, спат, купа, .купат, ште летъ, 
шт’ах .да .благодаръ] .и .др ., .вместо .правилните .– .[вървӟ, .вървӟт, .правӟ, .правӟт, .спӟ, .спӟт, .куп’ъ, .
купӟт, .ште .летӟ, .штӚх .да .благодарӟ];

 .y на .съгласната .пред .окончанието .за .сегашно .време .във .всички .лица .на .глаголите .от .III .спрежение, .II .
разред, .напр . .отварям, .отваряш, .отваря, .затварям, .затваряш .– .[отварам, отвараш, .отвара, .за-
тварам, затвараш], .вместо .правилните .– .[отварӚм, .отварӚш, .отварӚ, затварӚм, .затварӚш] .и .пр.;

 .y пред .членната .морфема .на .деятелни .съществителни .нарицателни .за .лица .с .наставка .-ар .и .-тел .
от .м . .р ., .ед . .ч ., .както .и .при .10-те .съществителни .имена .от .мъжки .род, .които .исторически .въз-
становяват .краен .мек .съгласен .звук .при .членуване, .напр . .[учителъ, лекаръ, председателъ, .родите-
лъ, зетъ, царъ] .и .пр ., .вместо .правилните .– .[учителӟ, .лекарӟ, .председателӟ, .родителӟ, .зетӟ, .царӟ];

 .y пред .окончанието .при .съществителни .имена .от .ж . .р ., .образувани .с .наставките .-aлня, .-илня, .
напр . .читална, перална, занимална, спална .и .пр ., .вместо .[читалн’а, .пералн’а, .занималн’а, .спалн’] .

Условие .да .не .се .допуска .затвърдяване .на .меките .съгласни .в .тези .случаи, .е .заучаването .на .звукова-
та .стойност .на .буквата .я, .отбелязваща .в .писмената .реч .[‹а], .[‹ъ], .[йа], .[йъ] . .За .да .се .осмисли .графич-
ното .отразяване .на .меките .съгласни .с .буква .я .са .подходящи .задачите: .

1 . .Членувайте .имената .и .след .транскрипция, .открийте .в .кои .от .тях .е .налице .мек .съгласен .пред .
членната .морфема: .спасител, .двигател, .стругар, .буквар, .хотел, .откривател .и .пр .;

2 . .Анализирайте .примерите .и .определете .случаите .на .силна .позиция .за .палаталните .съгласни .фо-
неми: .скубя, .чистят, .ще .купя, .сънят, .краля .и .др . .[1] .

Меките .съгласни .фонеми .в .посочените .позиции .са .характерна .фонетична .особеност .на .книжов-
ния .език .и .изговорът .им .е .задължителна .езикова .норма .на .устната .реч .

Стремежът .към .избягване .на .струпването .на .съгласни .фонеми .в .думите, .към .запълване .на .праз-
нината .е .появата .на .фонема .[й] .между .две .съгласни .– .фонетично .явление, .познато .като .йотация . .
При .адаптацията .на .думи .от .чужд .произход .такава .йотация .се .приема .за .нормативна .само .в .окон-
чанията .на .думи, .образувани .с .наставки .-ия, -ерия, -ция, .напр . .материя, .комедия, .идея, .Италия, .срв . .с .
материалист, .комедиант, .идеалист .– .докато .в .средисловието .на .сродни .думи .[й] .не .се .среща . .В .раз-
говорната .реч .се .допуска .изпускането .на .сонанта .й .в .някои .думи .и .форми .или .дейотация .на .й . .Явле-
нието .е .сравнително .ограничено, .среща .се .в .устното .общуване, .при .небрежен .изговор .на .някои .фор-
ми .на .показателните .местоимения, .напр . .таа вм . .тая, .онаа вм . .оная, .тоа вм . .тоя, .онеа .вм . .ония .и .др ., .
както .при .глаголни .форми .в .1 . .л ., .ед . .ч . .и .3 . .л ., .мн . .ч . .за .сегашно .и .бъдеще .време, .VI .и .VII .разред, .напр . .
живеъ, живеът .вм . .живея – живейъ, .живеят .– .живейът, .ще .пеъ, ще пеът .вм. ще .пея .– .щте .пейъ, .ще .пе-
ят .– .щте .пейът .и .пр .

От .практиката .са .познати .и .една .голяма .група .глаголи .от .I .спрежение, .чиито .основи .имат .вока-
лен .завършек, .като .в .небрежната .реч .гласната .-е- се .редуцира .силно .и .се .чуват .фонетичните .облици: .
вм . .играе се .чува .– .играй, .играйш, играй, играйми, играйти, .както .и .знай .(-ш, -ми, -ти), .пей, .живей .вм . .
знае, .пее, .играе .и .др ., .които .се .оценяват .като .диалектни .отклонения .от .правоговора .
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Под .влияние .за .източните .говори .в .спонтанната .студентска .реч .често .се .наблюдава .изговор .
на .определителния .член .– тъ .под .ударение .при .съществителните .имена .от .ж . .р ., .ед . .ч ., .завършва-
щи .на .съгласен .звук .вместо .-та, .напр . .[пролеттъ, бедносттъ, солтъ, специалносттъ] .вм .[пролеттӚ, .
бедносттӚ, .солтӚ, .специалносттa] .

В .съвременния .български .книжовен .език .за .основна .форма .на .съществителните .имена .се .приема .
старата .им .именителна .форма .за .единствено .число . .В .историческото .развитие .на .езика .и .премина-
ването .му .от .синтетизъм .към .аналитизъм .в .някои .източни .диалекти .(централните .балкански) .ка-
то .основна .форма .за .съществителните .имена .от .женски .род .остава .старата .винителна .форма, .за-
вършваща .на .гласна .[ъ] .Така .и .днес .в .източните .региони .в .спонтанната .неофициална .реч .се .произна-
сят: .[главъ, странъ, ръкъ, водъ] .вм . .страна, .глава, .ръка, .водa .

Най-често . изпъква . този . диалектен . изговорен . навик, . когато . ударението . пада . върху . последна-
та .сричка .на .членуваните .имена, .напр . .[песентъ, мощтъ, глупосттъ, любовтъ] .вм . .песентӚ, .мощтӚ, .
глупосттӚ, .любовтӚ .и .пр .

Подходящи .са .задачите .за .транскрипция .на .думи, .съществителни .имена .от .женски .род, .които .
да .се .членуват .и .после .да .се .отбележи .с .диакритичните .знаци .степента .на .редукцията . .Както .и .за-
дача, .напр . .Кои .от .изговорните .варианти .ще .предпочетете .като .книжовни: .глупостта .– .[глупост-
тъ], .[глупостта], .вечерта .– .[вечертъ], .[вечерта], .солта .– .[солтъ], .[солта], .радостта .– .[радосттъ], .
[радостта] .[1] .

Като .нарушение .на .езиковите .норми .се .отчита .и .неправилното .акцентуване .на .отделни .думи .и .
форми .в .устната .реч .под .влияние .на .диалектен .изговор, .по .подражание .или .поради .непознаване .на .ле-
ксикалното .значение .на .думите . .Някои .от .отклоненията .и .грешките .в .ударението .се .срещат .при .
неофициалното .общуване, .но .често .се .допускат .и .в .официалната .реч .по .медиите .

В .книжовния .език .не .съществуват .фонетични .правила, .които .да .определят .точното .място .на .
ударението .в .думите . .Всяка .многосрична .дума .и .форма .се .характеризира .с .исторически .установено .
и .общоприето .ударение .на .определена .сричка, .чиeто .място .днес .е .унифицирано .със .старите .славян-
ски .акцентни .отношения . .Да .се .усвои .и .употребява .една .дума .като .лексикална .единица, .означава .тя .
да .се .изговаря .и .възприема .с .характерното .си .ударение .

Акцентната .норма .в .книжовния .език .не .се .покрива .изцяло .със .същата .норма .в .нито .един .българ-
ски .диалект, .а .и .писмено .не .се .отбелязва, .eто .защо .често .под .влияние .на .родния .говор .или .на .други-
те .фактори .– .аналогия, .чуждоезиково .влияние, .подражание .и .др . .– .ударението .се .поставя .погреш-
но . .Грешки .се .допускат .при .изговора .на .често .употребими .съществителни .и .прилагателни .имена .– .
наӞка, .учӜлища, .Ӟчен, .декӚн, .родӜна, .доклӚд, .адрӛс, .прогрӚма, .политӜка, .бюрӝ, .рӛчеви, врӛмеви .и .още .
много .други .думи .и .форми, .които .снижават .качеството .на .устната .реч .

Една .от .често .допусканите .грешки .в .устната .реч .е .под .влияние .на .западните .диалекти .да .се .пре-
мята .ударението .в .глаголните .форми .за .минало .свършено .време, .напр . .говорӜх, писӚх, правӜх, ходӜх .и .
пр . .или .във .формите .за .минало .свършено .деятелно .причастие .– .говорӜл, писӚл, правӜл, ходӜл .и .др . .Пра-
вилото .препоръчва .да .се .запазва .ударението .върху .сричката .на .изходната .форма .(корен) .при .образу-
ване .на .нови .форми .и .глаголи: .пиша, .пӜшеш, .запӜша, запӜсвам, .допӜсваш, .говӝря, .говӝриш, .отговӚрям, .
договӚряш .и .др .

Необходимо .е .в .обучението .по .фонетика .на .съвременния .български .език .студентите .да .задъл-
бочат .знанията .си .за .признаците .на .българското .ударението .– .силово, .свободно .и .подвижно, .за .ак-
центните .дублети .и .думите .без .ударение . .Чрез .задачите .за .транскрипция .на .текстове .с .акцент .
върху .редукцията .и .междусловната .фонетика .се .коригират .и .автоматизират .изговорните .умения .
на .студентите .

Нарушаването .на .правоговорните .норми .не .създава .непреодолими .смущения .в .езиковото .общу-
ване, .но .е .сигнал .за .нарушена .езикова .подготовка .и .ниска .речева .култура . .Специално .внимание .в .то-
ва .отношение .заслужава .обучението .на .студенти, .невладеещи .добре .езиковите .норми .или .т .н . .би-
лингви .(двуезични), .чийто .майчин .език .не .е .българският, .с .наблюдение .на .отклоненията .от .правого-
ворната .норма .и .типичните .нарушения .в .устната .реч, .с .анализ .върху .въздействието .на .домашната .
среда .или .етническия .им .произход . .

Успешното .овладяване .на .книжовноезиковите .норми .трябва .да .е .осъзнато .от .студентите, .бъ-
дещи .учители, .като .необходимост .за .реализация .в .професията .и .социума .и .като .гарантираща .въз-
можност .за .по-добро .овладяване .и .на .другите .европейски .езици . .Наложително .е, .езиковото .обуче-
ние .по .български .език .да .бъде .съобразено .както .с .настъпилите .тенденции .и .промени .в .езиковата .сре-
да, .така .също .и .с .нивото .на .езиковата .подготовка .на .студентите .
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abstract. The .present .report .focuses .on .useful .methods .applied .in .literature .classes .in .primary .school . .Different .
lessons .are .presented .here .and .their .aim .is .to .add .to .students` .knowledge .in .literature, .to .increase .their .interest .in .
the .text, .included .in .the .syllabus . .In .the .process .of .finding .the .way .leading .to .successful .educative .work, .in .which .
knowledge .goes .along .with .the .emotional .experience .based .on .the .text, .different .successful .ideas .are .presented .
for . an . interview .with .a . character .during . the .analysis .of . the . extract . „Bai .Ganyo .at . Irechek`s .place“ .written .by .
Aleko .Konstantinov . .Studying .through .experience .provokes .students .desire .to .find .the .truth .and .gain .experience . .
This .approach .by .„entering“ .the .text .provides .the .opportunity .for .more .profound .understanding .of .the .author`s .
message . .The .lesson, .which .was .given .to .students .from .the .fifth .grade .on .„The .characters .in .the .tale .„The .three .
brothers .and .the .golden .apple“ .from .the .actors` .point .of .view“ . .The .nontraditional .approach .to .presenting .the .
characters, .made .by .the .actors .from .„K . .Velichkov“ .Theatre, .Pazardjik, .convinced .the .students .of .the .exclusive .
opportunities .of .the .interpretation . .It .gave .them .a .new, .more .profound .vision .towards .the .significance .of .the .text .
and .characters` .features . .

Безспорно .най-важната .задача .на .училищното .обучение .по .литература .в .прогимназиалния .етап .
на .обучение .е .да .положи .основите .на .хуманитарната .култура .на .подрастващите .и, .разбира .се, .да .съ-
действа .за .изграждането .на .ценностната .им .ориентация . .

Часовете .по .литература .определям .категорично .като .часове .по .Човекознание . .Учителят, .препо-
даващ .този .предмет, .е .призван .не .просто .да .даде .научни .знания, .а .да .развие .човешки .потенциал .и .да .
обогатява .нравствения .опит .на .младите .хора . .Всеки .учител .по .литература .е .наясно, .че .без .да .завла-

За .прагматичното .овладяване .на .езиковата .нормативност .в .обучението .по .български .език .е .пре-
поръчително .у .студентите, .невладеещи .добре .българската .реч, .да .се .изгради .мотивирана .потреб-
ност .за .общуване .в .професионална, .битова .и .официална .среда .на .книжовен .език, .а .преподавателите .
да .работят .по .система .от .задачи .за .езиков .анализ, .транскрипция, .моделиране, .трансформиране .и .
редактиране .на .текстове .с .цел .успешно .да .се .подобрят .правоговорните .и .правописните .умения .на .
студентите .
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дее .сърцата .на .учениците, .е .невъзможно .да .вдъхнови .ума .им . .Тази .нелека .задача .всъщност .е .нашата .
щастлива .орисия . .Трудно .се .изгражда .духовна .връзка .– .мост .между .поколенията . .Но .не .се .ли .справим .
с .това .– .няма .пълноценен .учебен .процес . .

ДОИ .по .литература .определят .целите .и .задачите .на .литературното .обучение .и .посочват .кои .
автори .и .произведения .да .се .изучават .в .съответната .училищна .степен . .Целта .е .формулирана .по .
следния . начин: . „ . . .постигане . на . определено . равнище . на . комуникативна . компетентност, . за . която .
се .изисква .овладяване .на .конкретни .социокултурни .знания, .умения .и .отношения . .Без .познаване .на .
предмета .на .комуникация .тази .цел .е .невъзможна .за .реализация . .Ако .ученикът .не .познава .словесно-
то .произведение, .предвидено .за .изучаване, .качеството .на .литературното .образование .остава .ни-
ско . .За .преподавателя .това .означава .системното .присъствие .в .мисълта .на .въпроси, .които .звучат .
реторично, .но .не .могат .да .бъдат .отминати . .Тази .степен .на .тревожност .води .до .стресова .ситуа-
ция .и .за .учителя, .и .за .учениците, .ако .те .също .имат .житейски .амбиции, .но .смятат, .че .постигането .
им .е .възможно .и .без .да .четат . .

Какво .е .реалното .положение .в .по-голяма .част .от .училищата? .Отговор .на .въпроса .дава .едно .из-
следване .на .Огняна .Тенева .[5] . .В .анкета, .проведена .сред .ученици .от .няколко .области .в .България, .отго-
ворите .водят .към .следните .изводи: .учениците .четат .задължителните .за .познаване .творби, .защо-
то .целта .им .е .постигане .на .по-добър .успех .по .предмета . .Така .встрани .от .обучението .остават .це-
ли .от .друг .порядък, .„свързани .с .интимното .естетическо .преживяване .и .с .удоволствието, .за .които .
знанието .е .само .инструмент .за .интелектуалното .им .обогатяване“ . .

Учебната .претовареност .е .пряко .свързана .с .липсата .на .интерес .към .четенето . .Трябва .да .при-
знаем, .че .метатекстът .често .заменя .текста, .че .говорът .на .учителя .по .литература .преобладава .в .
практиката . .Подмяната .на .художествения .текст .със .знание .за .него .е .непродуктивно, .лишено .е .от .
емоция .и .възможност .за .съпреживяване .и .така .губи .смисъла .си .на .мощен .възпитателен .фактор . .

Убедено .твърдя, .че .проблемите, .съпровождащи .учебния .процес .по .български .език .и .литература .в .
прогимназиалния .етап .на .обучение, .се .подклаждат .от .два .основни .фактора: .

Неадекватността .на .учебните .програми .и .учебното .съдържание, .защото .в .голяма .степен .те .не .
съответстват .на .възрастовите .особености .и .психологическото .развитие .на .учениците . .Това .во-
ди .до .задълбочаване .на .проблема, .свързан .с .функционалната .грамотност .на .учениците . ./Не/четене-
то .е .факт, .липсва .мотивация .за .пълноценна .работа .в .часовете . .Така .се .стига .до .констатацията, .че .
на .учениците .им .липсват .умения, свързани .с: .

 .y Откриване .на .информация; .
 .y Обобщаване .и .тълкуване .на .информацията; .
 .y Осмисляне .и .оценка .на .информация; .
 .y Извличане .на .информация .от .текст . .

Четете .ли .художествените .произведения, .които .се .разглеждат .в .уроците .по .литература? .Въ-
просът .е .реторичен . .И .не .само .поради .факта, .че .времето, .прекарано .пред .компютъра, .е .в .пъти .по-ве-
че .от .това .с .книгата . .

В .търсене .на .път .към .решаване .на .проблемите, .поставих .акцента .върху .това, .учениците .да .об-
щуват .с .художествения .текст .по .начин, .различен .от .обичайния . .Тъй .като .крайната .цел, .свързана .
със .стратегиите .за .участие .на .ученика .в .литературната .комуникация, .е .изграждането .му .като .ак-
тивен .и .инициативен .читател, .поставих .учениците .в .активната .роля, .а .именно .– .да .учат, .прежи-
вявайки! .

Провокиращо .звучи .мисълта .на .един .безспорен .мъдрец .– .Екзюпери: .„Ако .искаш .да .построиш .ко-
раб, .не .започвай .да .караш .хората .да .събират .дъски, .да .разпределяш .работата .и .да .даваш .заповеди . .
Вместо .това .ги .научи .да .копнеят .за .огромното .и .безкрайно .море“ . .И .за .да .не .събираме дъски, остава .
ни .само .една .възможност .– .да .се .опитваме .да .провокираме .мислене .на .базата .на .собствен .опит, .на .
съпреживяване .и .сътрудничество .в .работата .с .учениците . .

В .търсенето .на .пътища .към .пълноценен .учебен .процес, .при .който .познанието .да .е .съпътства-
но .от .емоционално .съпреживяване, .се .спрях .на .идеята .да .направим .интервю .с .героите .на .Алеко .Кон-
стантинов .при .изучаването .на .откъса .от .творбата .„Бай .Ганьо“ . .Убедена .съм, .че .ученето .чрез .оп-
ит .провокира .учениците .сами .да .откриват .истини .и .да .трупат .опит, .а .това .означава .и .да .разви-
ват .нови .умения, .да .осмислят .художествените .послания .на .автора, .влизайки в .творбата .му . .Подго-
товката .за .тези .интервюта .стъпи .на .познанието .им .за .произведението .и .героите . .Но .за .да .не .пов-
тарят .чужди .коментари, .предложих .на .учениците .да .влязат .в .ролите .на .Бай .Ганьо, .професор .Ире-
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чек .и .на .журналисти . .Обмисляйки .начина .на .представяне .на .героите .и .въпросите, .които .им .бяха .за-
дадени, .седмокласниците .развиха .нови .умения, .представиха .своя .начин .на .мислене .и .така .дадоха .по-
вод .за .интересен .разговор, .отнасящ .се .до .успешното .интерпретиране .на .персонажите . .Обучение-
то .чрез .преживяване .е .обучение .чрез .собствен .опит . .Тези .от .седмокласниците, .които .избраха .роли-
те .на .журналисти, .споделиха, .че .се .е .наложило .още .няколко .пъти .да .прочетат .откъса .от .творбата .
на .Алеко .Константинов, .за .да .решат .какво .точно .искат .да .попитат .търговеца .на .розово .масло . .Това .
несъмнено .доведе .до .по-дълбоко .вникване .в .същността .на .характерите . .Въпросите .им .бяха .добре .об-
мислени .и .доказаха .способност .да .анализират .факти: .Към .проф . .Иречек: .Какво впечатление Ви напра-
ви Бай Ганьо, когато го видяхте за първи път?; Разпознахте ли някои от присъщите черти на българите 
у него?; Как се почувствахте, когато разбрахте, че сладкодумният Ви гост няма намерение да си тръгне?; 
Съжалихте ли, че поканихте Бай Ганьо да обядва със семейството Ви?; Какво впечатление създаде у Вас по 
време на обяда?; Според това, което Ви каза след угощението, мислите ли, че той е наясно с политическия 
живот в България?. Отговорите .на .тези .въпроси .звучаха .зряло, .избралите .тази .роля .момчета .откро-
иха .не .само .манталитета .на .българския .търговец, .но .и .нравствената .му .същност . .Учениците .вярно .
доловиха .и .убедително .пресъздадоха .образа .на .интелигента .при .сблъсъка .му .с .наглата .простащина . .В .
отговорите .и .поведението .на .момчетата, .избрали .да .бъдат .Иречек, .бе .налице .стремеж .и .в .обноски-
те, .и .в .поведението, .и .в .думите .си .да .бъдат .антиподи .на .Бай .Ганьо . .

От .актьорите, .избрали .ролята .на .самодоволния .търговец, .се .открои .една .интерпретация, .коя-
то .накара .всички .ни .да .повярваме, .че .пред .нас .е .истинският .Бай .Ганьо . .Дори .интонационно .беше .
представен .начинът .на .мислене . .На .въпрос, .свързан .с .намерението .му .да .остане .на .гости .у .професо-
ра, .при .положение .че .има .пари .за .хотел, .чухме .отговора: .Ами .то,...дори богатите хора трябва да си пес-
тят парите, защото не знаеш кога може да дойде нещо, където... ще ти потрябват. То, парите не са та-
ка, наляво и надясно да се хвърлят като книжки. За .мен .беше .изключително .вълнуващ .моментът, .в .кой-
то .учениците .направиха .изводи, .свързани .с .осмислянето .на .текста . .Дълбочината .на .разсъжденията .
за .същността .на .героите, .за .тяхната .нравственост .и .за .представянето .им .беше .доказателство, .
че .Алековите .уроци .по .човечност .са .не .просто .разбрани, .а .съпреживени . .И .още .един .щрих .в .подкре-
па .на .тезата, .че .този .подход .мотивира .учениците .за .по-задълбочен .прочит .– .самите .„журналисти“ .
и .техните .събеседници .представиха .своите .впечатления .от .начина, .по .който .е .протекъл .диалогът . .
Записахме .на .видео .коментарите .им, .свързани .с .това .– .защо .точно .този .въпрос .са .задали .и .дали .от-
говорът .на .техния .съученик .е .представил .вярно .и .е .отразил .истинно .героя, .който .са .изиграли . .Така .
един .текст, .който .мнозина .са .склонни .да .възприемат .само .като .смешен, .беше .преживян .и .осмислен .
в .цялата .му .дълбочина . .Нестандартният .начин .на .обобщение .превърна .обобщителния .урок .в .час .с .
различни .емоционални, .интелектуални .и .поведенчески .реакции . .За .учениците .беше .важно .да .разкри-
ят .себе .си .в .друга .светлина, .да .заявят .интелектуалните .си .способности . .И .го .направиха! .

Снимка 1. Момент от интервюто

Убедено .твърдя, .че .прилагайки .принципи .за .стимулиране .и .повишаване .на .мотивацията .на .уче-
ниците, .се .постига .и .по-добра .дисциплина .за .учене . .Поставянето .на .реалистични .цели .е .също .важна .
част .от .формулата .за .успешно .обучение . .Това .доказа .проведеният .през .месец .ноември .урок .в .пети .
клас .на .тема: .„Героите .в .приказката .„Тримата .братя .и .златната .ябълка“ .през .погледа .на .актьорите“ . .
Поканих .двама .артисти .и .заедно .с .тях .петокласниците .видяха героите . .Научиха .за .възможности-
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те .да .бъде .интерпретиран .художественият .образ .с .помощта .на .различния .интонационен .прочит . .
Какво .се .крие .зад .театралната .завеса .разкриха .актьори .от .драматичния .театър .в .Пазарджик .в .

час .по .литература . .Петокласниците .засипаха .актьорите .с .въпроси .и .идеи . .Предложиха .няколко .ва-
рианта .за .сценография .на .приказката . .Някои, .направени .с .четка .и .бои, .други .– .на .компютър . .Пред-
ложението, .което .по .думите .на .актьора .Ивайло .Ненов .бе .„най-сценографско“ .бе .на .ученичка, .която .
чистосърдечно .призна, .че .й .е .помагала .мама, .която .е .завършила .училището .за .сценични .кадри . .

Снимка 2. Идея за сценография

Впечатляваща .бе .идеята .на .момче .от .класа .за .музикалното .оформление .на .спектакъла . .Според .не-
го, .когато .най-малкият .брат .убива .ламята, .трябва .да .звучи .Бетовен . .

Не .по-малко .интересни .бяха .и .хрумванията .на .учениците .за .костюмите .на .актьорите . .Едно .от .
предложенията .бе .героите .да .са .облечени .в .народни .носии, .а .престилката .на .най-малката .сестра .да .е .
в .цветовете .на .българското .знаме, .задължително .на .нея .бе .да .е .извезана .роза .с .бодли, .защото .пътят, .
който .извървява .най-малкият .брат, .е .трънлив, .но .е .път .към .възстановяване .на .хармонията .в .живо-
та .и .света .на .героите . .

Актьорите .демонстрираха .как .се .прави .първи .прочит .на .драматургичен .текст .и .обясниха .спе-
цификата .на .репетициите .на .маса . .Обясниха .им, .че .при .някои .режисьори .траят .дълго, .защото .то-
ва .е .периодът, .в .който .в .разговори .„дълбаят“ .в .текста, .за .да .открият .истината .за .персонажите, .за .
света, .който .режисьорът .иска .да .оживи .на .сцената, .за .да .убеди .актьорите .да .му .повярват . .

Провокиращите .въпроси .към .учениците, .свързани .с .качествата .на .най-малкия .брат, .ги .изнена-
даха .и .същевременно .ги .накараха .да .се .замислят .за .възможността .за .различни .прочита .на .художест-
вения .текст . .

Снимка 3. С благодарност към актьорите
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Ученето .чрез .преживяване .е .метод, .който .е .много .пряко .свързан .с .поощряването .на .изпълнение .
на .учебната .дейност . .Личностното .развитие .е .значимо .и .е .в .пряка .зависимост .от .ученето . .За .да .бъ-
дат .мотивирани .в .съзнателно .и .системно .учене, .подрастващите .се .нуждаят .от .цел . .Всъщност .лип-
сата .на .такава .е .причина .за .ниската .мотивация . .Желанието .на .петокласниците .да .участват .в .ко-
лективни .форми .на .работа .им .даде .възможност .да .оценят .себе .си .през .погледа .на .другите . .Драмати-
зирането .на .откъс .от .приказката .съчета .различни .подходи .към .художествения .текст .и .съответно .
създаде .положително .емоционално .отношение .към .случващото .се . .

Последният .автор, .предвиден .за .изучаване .от .учебната .програма .за .пети .клас, .е .Иван .Вазов .със .
стихотворението .„Родната .реч“ . .Още .в .началото .на .учебната .година .споделих .с .учениците .си .идея-
та .да .проведем .обобщителния .урок .в .къщата .на .Вазов .в .София, .където .творецът .преживява .послед-
ните .двадесет .и .шест .години .от .живота .си . .„Творческата .сила .на .словото“ .– .така .назовахме .обоб-
щителния .урок, .свързан .с .изучаването .на .стихотворението .„Родната .реч“ . .

След .изслушването .на .беседата .за .жизнения .и .творчески .път .на .Вазов .от .уредничката .на .музея, .
предложих .на .учениците .да .си .спомнят .и .да .възпроизведат .стихотворението, .което .за .първи .път .
ги .е .срещнало .с .Патриарха . .Несъмнено .това .е .творбата .„Аз .съм .българче“ . .След .изпълнението .й, .при-
помних .на .петокласниците .факта, .който .бяхме .коментирали .в .часовете .по .литература, .а .именно, .
че .българската .реч .е .извор .на .поетическо .вдъхновение .за .Вазов . .В .нея .той .вижда .неоценимо .национал-
но .богатство .– .„едно .от .най-скъпите .наследства, .завещани .нам .от .дедите .ни“ . .Пред .кабинета .на .Ва-
зов .развълнувано .прозвучаха .строфите .от .„Родната .реч“ . .

Снимка 4. В дома на Патриарха

Снимка 5. Рецитираме Вазов
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Откроихме .смисловите .и .емоционални .акценти .на .стихотворението .и .обобщихме, .че .авторът .
се .обръща .не .само .към .самия .език, .а .и .към .онези, .които .имат .отношение .към .богатството .на .родно-
то .ни .слово . .Учениците .изказаха .отношението .си .към .твореца, .за .когото .езикът .ни .е .символ .на .всич-
ко .скъпо, .на .творческа .мощ, .на .дълбоко .преклонение .пред .всичко .българско . .Припомнихме .изводите, .
направени .в .час .по .литература, .свързани .с .ролята .на .ярките .антитези, .които .подчертават .богат-
ството .и .разнообразието .на .българския .език .като .изразно .средство .за .най-различно .съдържание . .Въз-
растта .на .петокласниците .не .предполага .безпроблемното .осмисляне .на .текста .и .като .послание, .и .
като .изказ, .в .който .присъстват .архаизми . .Но .разговорът .ни, .проведен .в .дома .на .големия .българин, .до-
принесе .много .за .това, .да .бъдат .убедени .петокласниците, .че .за .Вазов .езикът .ни .е .сакрална .ценност . .
Тези .внушения .бяха .подкрепени .от .рецитала, .в .който .взех .участие .и .аз . .Макар .че .одата .„Български-
ят .език“ .се .учи .в .седми .клас, .изпълнихме .творбата, .за .да .потърсим .общото .в .посланието .й .с .изучено-
то .стихотворение . .Естествено .прозвуча .изводът, .направен .чрез .цитат .на .професор .Любомир .Ан-
дрейчин: .„Никой .наш .поет .не .е .обичал .тъй .дълбоко .и .горещо .нашия .език .и .не .го .е .възпял .с .тъй .чист .па-
триотичен .възторг, .както .Вазов“ . .В .часовете .по .ЗИП .те .срещнаха .името .на .видния .ни .езиковед . .За .
да .откроим .качествата .на .родното .слово, .потърсихме .епитетите .и .сравненията, .с .които .те .са .по-
казани . .Тогава .си .помогнахме .и .с .оценката .на .учения, .който .твърди, .че .в .„Родната .реч“ .„… .български-
ят .език .се .възпява .вече .като .един .високообработен .и .богат .културен .език“ . .По .предварително .по-
ставена .задача .двама .ученици .коментираха .и .личността .на .Иван .Шишманов, .на .когото .Вазов .посве-
щава .„Родната .реч“ . .Уредничката .в .къщата .музей .направи .интересни .за .учениците .допълнения, .свър-
зани .с .честванията .на .проф . .Иван .Шишманов . .Така .посвещението .и .конкретната .личност .бяха .об-
вързани .в .съзнанието .на .учениците . .

 .

Снимка 6. На сцената на НТ „Иван Вазов“

Снимка 7. Пред храма на Мелпомена

Несъмнено .много .вълнуващ .и, .надявам .се, .незабравим .спомен .ще .остави .и .посещението .ни .в .Народ-
ния .театър .„Иван .Вазов“ . .Двата .часа, .които .прекарахме .там, .са .изключително .доказателство .за .това, .
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Цветана спасова Димитрова
сОУ „христо ясенов“, гр. Етрополе, обл. софийска

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЧУжД ТЕксТ

uNDErSTaNDING aN uNKNoWN TExT
Tsvetana Spasova Dimitrova
„hristo yassenov“ Secondary School, Etropole

abstract. Have .you .ever .wondered .why .every .work .of .art .has .many .different .literary-critical .articles? .Why .
a .theatre/a .film .appeals . to .some .and .not .to .others? .Scientists .believe .that .by .reading/watching .you .can .almost .
never .reach .the .precise .intention .of .the .author, .especially .when .it .comes .to .the .author .of .a .work .of .art . .Proof .of .
this .are .the .many .different . interpretations .of .works .of .art .and .the .fact .that .the .works .of .art . live .their . life .time .
kind .of .independently .of .ours . .That .is .why .it .is .important .to .learn .to .perceive .and .interpret .others’ .creativity, .the .
unknown .text .

„Unraveling .the .original .idea .of .the .author .is .called .backwards .editing . . . .Every .reading .of .the .text .is .accompanied .
by .unconsciously .backwards .editing .and .it .is .more .successful .when .the .reader .has .more .knowledge .in .the .area .from .
which .the .text .is .and .a .bigger .life .experience .“

Keywords: text, .author, .reader, .interpretations, .understanding
Идеята: .Учебник .по .български .език .за .9 .клас .на .Тодор .Бояджиев .и .колектив, .издателска .къща .Анубис .

[1] . .В .конкретната .урочна .статия .се .казва, .че .„При .писмения .текст .човек .е .сам .пред .написаното .
и… . трябва . да . разбере . прочетеното, . т .е . . да . достигне . до . замисъла . на . автора . . Разгадаването . на .
първоначалната .идея .на .автора .се .нарича .обратно .редактиране . .Читателят .го .извършва .несъзна-
телно… .Всеки .прочит .на .текст .е .съпроводен .с .несъзнателно .обратно .редактиране .и .то .е .толкова .
успешно, .колкото .повече .знания .в .областта, .от .която .е .текстът, .има .читателят .и .колкото .по-
богат .е .жизненият .му .опит .“

Целите: 
1 . . Да .се .провокира .асоциативното .мислене .на .ученика, .да .се .стимулира .въображението .му .
2 . . Да .се .създаде .нагласа .за .възприемане .на .чужд .текст . .

че .децата .на .двадесет .и .първи .век .имат .сетива .за .духовността . .С .благоговение .докоснаха .стола, .на .кой-
то .Патриарха .е .сядал, .за .да .гледа .спектаклите . .Атмосферата .в .този .храм .на .културата .е .респектира-
ща .и .омагъосваща . .Обещахме .си .в .седми .клас .да .бъдем .сред .зрителите .на .Вазовите .„Хъшове“ . .

Да .работим .ежедневно .и .последователно .с .учениците .си .по .посока, .даваща .им .убеденост .в .смисъ-
ла .на .това, .което .правим .в .часовете, .е .неотменим .дълг .на .всеки .учител . .Това .означава .да .подкрепим .
крилете .им .в .полета .към .Духовността . .И .когато .ни .вярват, .за .нас .остава .радостта .от .това, .че .сме .
ги .подкрепили, .че .сме .указали .посоката, .че .сме .ги .мотивирали .в .правилния .житейски .избор .– .този .на .
мислещите .хора!

литература: 
1 . . Андрейчин, . Любомир, . Иван . Вазов . – . певец, . строител . и . майстор . на . родния . език;Библиотека .

„Родна .реч .омайна“; .С .; .1975 .г . .
2 . . Власева,Тодорка, .От .книгата .към .литературата; .Обучението .по .БЕЛ .в .началното .училище . .

Проблеми .и .перспективи, .П .,1997 .г .
3 . . ДОИ .за .УС .2000: Държавни .образователни .изисквания .за .учебно .съдържание .по .литература, .

Държавен .вестник, .бр . .48 .от .13 .06 .2000 .
4 . . Протохристова, .Клео .и .колектив .– .Учебно .помагало .по .литература .за .пети .клас, .Анубис, .С ., .

2008 .год . .
5 . . Тенева, .Огняна, ./Не/четене .и .качеството .на .литературното .образование, .сп . .„Български .език .

и .литература“, .2005 .г ., .№3
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3 . . Да .се .формира .умение .за .възприемане .на .чужд .текст .
4 . . Да .се .развиват .социалнокомуникативни .умения .за .работа .в .екип .
В хода на урока учителят: .
Представя темата: . Замисляли . ли . сте . се . някога . защо . за . всяко . художествено . произведение . има .

много .и .различни .литературнокритически .статии? .Защо .една .театрална .постановка/един .филм .се .
харесва .на .някои, .а .на .други .– .не? .

Учените . смятат, . че . при . четене/гледане . почти . никога . на . се . достига . до . точния . замисъл . на .
автора, .особено .ако .става .дума .за .автор .на .художествена .творба . .Доказателство .за .това .са .както .
многобройните . различни . интерпретации . на . художествените . произведения, . така . и . фактът, . че .
творбите .на .изкуството .живеят .свой .живот .във .времето .някак .независимо .от .нашия, .човешкия . .
Именно . затова . е . важно . да . се . научим . да . възприемаме . и . да . тълкуваме . максимално . точно . и . вярно .
чуждото .творчество, .и .по-конкретно .чуждия .текст . .

Поставя задачите:
1 . . Запишете .в .тетрадките .си .всички .възможни .асоциации, .които .изникват .в .съзнанието .ви, .

когато .чуете/видите .думата .ЧЕШМА! .
Време .за .работа .– .5 .минути . .
Учителят .записва .думата .на .дъската .
2 . . Групирайте .се .с .тези, .които .седят .най-близо .да .вас .(4-5 .човека), .и .разпределете .записаните .

думи .в .тематични .ядра! .
Време .за .работа .– .10 .минути .
3 . . Избран .от .вас .председател/говорител .на .групата .представя .едно .от .вашите .предложения .и .

го .записва .на .дъската . .Всяка .следваща .група .допълва, .без .да .повтаря .вече .направените .предло-
жения . .

Време .за .работа .– .10 .минути . .
Учителят .предварително .може .да .подготви .дъската, .като .оформи .пространството .за .писане .

по .подходящ .начин .– .фиг. 1 .

Фигура 1. Примерен вариант за оформяне на пространството за писане и някои от предложенията на 
учениците

Резултатът: . оформят . се . различни . тематични . ядра . – . някои . определено . прагматични, . но . и .
такива, .които .са .резултат .от .литературното .обучение:

 .y извор, .ручей, .ромон, .гора, .песен .на .птици, .прохлада, .свежест, .природа…;
 .y вода, .утоляване .на .жажда, .пейка, .дърво, .слънце, .отмора, .почивка…;
 .y мивка, .кранче, .вода, .сапун, .кърпа, .чаша, .чистота, .вана, .баня…;
 .y мия, .мокря, .пера, .чистя, .готвя, .пия, .разливам, .поливам, .пръскам…;
 .y стомна, .мома, .момък, .китка, .закачка, .напиване .на .водата, .песен, .танц, .прегръдка, .любов…;
 .y легенда, .предание, .самодиви, .поляна, .хоро, .вълшебство, .магия…;
 .y път, .пътека, .камък, .надпис, .спомен, .битка, .герои, .жертва, .памет, .слава, .признателност, .гор-

дост…
След .изпълнението .на .задачите .учителят чете/казва .наизуст .стихотворението:
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Чешма
Край .реката .път .извива
а .край .пътя .сам-сама
сребърни .струи .разлива
белокаменна .чешма .
На .чешмата .надпис .скромен
там .от .веки .издълбан,
пази .вековечен .спомен
за .нечуваната .бран .
Раздава .на .учениците .първи .работен .лист .(Фиг . .2) . .

Фигура 2. Работен лист с текста на творбата

Провежда дискусия, .поставяйки .следните .примерни въпроси:
1 . . Коя .е .основната .идея .в .стихотворението .и .как .я .внушава .авторът? .
2 . . Какви .чувства .и .асоциации .предизвиква .у .вас .творбата?
3 . . Полезни .ли .ви .бяха .предварителните .задачи .за .тълкуването .на .текста? . . .
Предоставя .на .учениците .втори .работен .лист .(Фиг . .3) . .Текстът .и .мненията .могат .да .бъдат .

представени .и .на .мултимедиен .формат .– .така .ще .се .спестят .консумативи .и .време .за .раздаване .на .
работните .листа, .а .и .по-атрактивно .и .пълноценно .ще .се .ангажира .вниманието .на .учениците .

Фигура 3. Работен лист с мнения на читатели
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Задава .следните .примерни .въпроси:
1 . . Как .възприемате .предложените .мнения .на .читателите? .
2 . . Правилно .ли .са .разбрали .текста? .
3 . . На .какво .се .дължи .разликата .в .тълкуванията? . . .
Учениците .се .включват .активно .в .дискусията . .Мненията, .предложени .в .работния .лист, .предиз-

викват .различни .реакции .– .възмущение, .смях, .забавление, .но .не .и .досада .– .което .е .показател, .че .вни-
манието .им .е .ангажирано, .а .мисълта .– .провокирана .

Изводи:
 .y Всеки .прочит .на .чужд .текст .е .един .своеобразен .диалог .с .автора . .И .в .този .„диалог“ .читателят .

участва .адекватно .само .ако .има .необходимата .подготовка .за .това .– .знания .по .темата, .съот-
ветната .нагласа, .житейски .опит…

 .y Пълноценното .разбиране .на .чужд .текст .изисква .не .само .добра .езикова .култура, .а .и .висока .об-
ща .култура .

 .y Да .се .чете .с .разбиране, .си .е .вид .изкуство .
Задача за домашна работа (по избор): .
1 . . Напишете .кратък .коментар/анализ .на .стихотворението .„Чешма“ . .Провокира .допълнително .

мисълта .на .учениците .с .цитат .от .есето .„Чешма“ .на .Йордан .Радичков: .„Има-няма .човек, .во-
дата .си .тече! .Плиска .се .в .коритото, .бълбука, .ромоли… .През .всички .годишни .времена .тече! .И .
през .деня, .и .през .нощта .тече!“

2 . . Разкажете .ситуация, .в .която .не .са .ви .разбрали .или .вие .не .сте .разбрали .някого/нещо .в .резул-
тат .на .неправилно .възприемане .на .текст/разговор .

Домашната .работа .е .изпълнена . .Учениците .разбират .и .осмислят .напълно .проблема, .демонстрират .
активност .и .позитивно .отношение . .

Ето .и .две .от .домашните .работи .
Грета, .9 .клас: .Преди .да .коментирам .стихотворението .„Чешма“, .реших .да .потърся .в .интернет .

различни .мнения .за .чешмата . .Попаднах .на .интересни .неща, .от .които .най-много .ме .впечатли .това: .
„Аз .съм .една .крайпътна .чешма, .изградена .с .мерак .и .за .хаир, .с .три .чучура, .с .девет .корита .и .облепена .с .
бял .камък, .на .който .пише: .“Пътниче, .поспри, .пийни .и .разхлади .се! .Благослови .водата, .без .която .не .мо-
жем, .и .този, .който .е .построил .тази .чешма!“ .Повече .от .половин .век .сладка .и .студена .вода .тече .от .
мене .“ .Замислих .се! .Едва .ли .има .някой, .който .след .дълга .разходка .или .в .горещ .летен .ден .да .не .е .давал .
мило .и .драго .за .такава .чешма .и .който .да .не .е .отправял .искрена .благодарност .към .нейния .създател . .С .
водата .във .времето .върви .и .споменът .за .него . .Или .споменът .за .някое .важно .събитие .

Така . е . и . в . стихотворението . „Чешма“ . . На . пръв . поглед . творбата . не . прави . силно . впечатление, .
но .като .се . замисли .човек, .открива .дълбоко .внушение .за .силата .на .спомена, . за .увековечаването .на .
събития .и .хора . .Минават .години, .а .тя .– .белокаменната .чешма .– .стои .неизменна .и .със .скромния .си .
надпис .припомня .за .отминала .битка, .за .смелост .и .храброст . .Неслучайно .е .разположена .край .пътя! .А .
и .реката, .покрай .която .се .извива .пътят, .внушава .безкрайност .и .вечност .

В . творбата . чешмата . е . „сам-сама“, . но . и . няма . нужда . от . „компания“, . защото . нейни . другари . са .
споменът . за . „нечуваната . бран“, . както . и . воините, . намерили . смъртта . си . в . битката . . Тя . е . просто .
паметникът, .който .ги .пренася .във .времето .

Чешмата .както .в .легендите, .преданията .и .народните .песни, .така .и .в .тази .творба .е .символ .на .
живота .и .на .паметта .като .израз .на .безсмъртието . .

Деница, . 9 . клас: . Преди . време . с . родителите . ми . бяхме . на . гости . у . наши . познати . . Цяла . вечер .
възрастните . обсъждаха . цената . на . тока . – . как . се . формира, . защо . е . толкова . висока… . Спориха . и . за .
ядрената .енергетика .като .цяло .– .трябва .ли .да .има .нова .ядрена .централа, .или .не, .защо .преди .години .
са .спрени .няколко .ядрени .блока .в .АЕЦ .„Козлодуй“ .и .дали .това .оказва .влияние .върху .цената .на .тока .
днес… .Спориха .дълго .и .обстоятелствено . .На .моменти .даже .доста .разгорещено . .А .на .мен .темата .
ми .се .стори .като .„тъмна .Индия“ .и .определено .ми .беше .скучно .– .не .можах .да .се .включа .в .разговора, .
защото .нищо .не .разбирах .от .това, .за .което .говорят . .Ако .знаех .какво .ме .чака, .щях .да .се .поровя .тук-
там .и .да .се .подготвя . .Не, .че .щях .да .се .включа .в .спора .на .възрастните, .но .поне .щях .да .съм .наясно .за .
какво .говорят .

Убедих .се, .че .за .да .е .пълноценно .общуването, .наистина .е .важно .човек .да .бъде .добре .подготвен .и .
достатъчно .компетентен .

Разработката . на . урока . можете . да . прочетете . и . на . следния . адрес: . http://classroome .blogspot .
com/2013/02/tekst .html
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УсЪВЪРШЕНсТВАНЕ УМЕНИяТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИлАГАНЕ НА 
ПРАВОПИсНИТЕ НОРМИ ЧРЕЗ ОбУЧЕНИЕТО ПО бЪлГАРскИ ЕЗИк И 
лИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ клАс *

ImproVEmENT of pupIl abIlITIES for applIcaTIoN of orThoDraphIc rulES ThrouGh 
TEachING ThE bulGarIaN laNGuaGE aND lITEraTurE IN ThE SEcoND GraDE

yordanka Stoinova Nikolova
Kocho chestemenski Secondary school, plovdiv

 abstract. The .article .discusses .various .methods . for .utilizing .orthographic .rules . in . the .curriculum .for . the .
second .grade, .using .ICT .to .improve .mastery .and .their .application .in .the .creation .of .coherent .speech . .Some .author’s .
ideas .to .refine .the .work .on .the .study .of .spelling .in .the .early .stages .of .primary .education .are .listed .and .analyzed . .
For .example .presentations, .electronic .exercises, .writing .riddles .with .words .with .difficult .spellings, .map, .creating .
a .diary .mentioned .are .the .opportunities .to .involve .parents .in .the .learning .process .in .order .to .enhance .its .quality . .

Keywords: orthographic .rules, .ICT, .second .grade, .literate .writing

Формирането .на .навици .за .правилно .писане .у .учениците .в .начален .етап .е .една .от .най-важните .
задачи .на .българското .образование . .Грамотно .написаният .текст .предполага .ясно .и .точно .предста-
вяне .на .мислите .и .чувствата, .явява .се .съществен .елемент .от .общата .култура .на .образования .човек .
и .е .основа .за .общуването .на .личността .в .различните .сфери .на .нейната .дейност, .както .и .за .форми-
рането .на .механизмите .на .мисленето .и .паметта/разбирането . .От .това, .доколко .у .малките .ученици .
се .формират .навици .за .грамотно .писане .и .се .усъвършенстват .умения .за .прилагането .на .правописни-
те .норми, .зависи .бъдещото .обучение .на .децата, .тяхната .грамотност .и .способността .им .да .овла-
дяват .писмения .български .език .

Правописът .(ортографията) .е .система .от .валидни .за .даден .език .норми .(правила) . .Правописната .
норма .урежда .единни .начини .за:

• . писмено .отбелязване .на .отделните .думи .и .техните .морфеми .– .представки, .корени, .настав-
ки, .окончания;

• . писането .на .сложни .думи .– .слято, .полуслято .и .разделно;
• . използването .на .главни .и .малки .букви;
• . сричкопренасянето .на .части .от .думи .на .нов .ред;
• . правила .за .правилното .поставяне .на .препинателни .знаци .пунктиация) .[2] .
Правописните .умения .са .част .от .техническия .компонент .на .писането .(което .освен .техниче-

ски .има .и .съдържателен .компонент) . .Те .се .свързват .с .точното .предаване .на .звуковия .състав .на .ду-
мите .посредством .определена .графична .система .и .със .спазването .на .установените .в .езика .правопис-
ни .правила .[1] . .

В .учебната .програма .по .БЕЛ .за .втори .клас .е .заложено .за .изучаване:
• . правилното .писане .на .буквите .на .гласните .звукове .с .и .без .ударение, .и .в .крайна .сричка .на .ду-

мата;
• . правилното .писане .на .звучни .съгласни .в .края .на .думата . .Да .се .прави .проверка .на .правописа .им .

чрез .сродни .думи;

литература:
1 . . Бояджиев, .Тодор .и .колектив . .Учебник .по .български .език .за .9 .клас . .Анубис, .София, .2002
2 . . Ангелова, . Веселина . и . колектив . . Умеем . ли . да . възприемаме . художествен . текст . /част . I/ . . Бул-

вест-2000, .София, .1994
3 . . Георгиев, .Никола . .Анализ .на .лирическата .творба . .Просвета, .София, .1994 .
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• . правилното .писане .на .звучни .съгласни .пред .беззвучни . .Да .се .прави .проверка .на .правописа .им .
чрез .сродни .думи;

• . правилното .писане .на .глаголите .в .мн .ч, .които .в .ед .ч .завършват .на .-а, .-я, .-м .
• . правилната .употреба .на .препинателните .знаци: .точка, .въпросителен; .
• . обозначаването .на .начало .и .край .на .изречение; .
• . правилното .пренасяне .на .думата .на .нов .ред .
Етапите, .през .които .преминава .усвояването .на .правописните .норми .във .втори .клас, .са:
1 . . Овладяване .на .правилното .писане .на .думата .
2 . . Свързване .на .правописа .на .думата .с .определено .правило .
3 . . Прилагане .на .правилото .в .нова .ситуация .
4 . . Проверка .на .написаното . .Самоконтрол .
Започва .се .с .работа .върху .правописа .на .често .използвани .две .или .трисрични .думи, .като .посте-

пенно .се .преминава .към .сложни .многосрични .думи .
Отработването .на .алгоритъм .за .проверка .на .всяко .едно .правило .усъвършенства .уменията .на .

учениците .да .го .овладеят .и .запаметят . .Поставянето .му .на .табло .в .класната .стая .ще .създаде .усло-
вия .за .трайно .запаметяване .и .развиване .навици .за .самопроверка . .За .този .процес .оказват .влияние .и:

• . Нагледно .записване .на .правилата .в .тетрадките .и .на .дъската;
• . Преписването .на .текстове .с .интересно .и .достъпно .съдържание, .като .се .отбелязва .думата, .

при .която .може .да .се .допусне .грешка;
• . Активна .работа, .свързана .с .правописните .норми .в .часовете .по .развитие .на .речта .– .запис .на .

думите . с . правописни . особености, . разясняване . и . заостряне . на . вниманието . към . „опасната“ .
буква;

• . Анализирането .на .грешки, .допуснати .в .диктовки, .писмени .съчинения;
• . При .работа .с .текст .в .часовете .по .БЕ, .както .и .в .часовете .по .литература, .да .се .отбелязват .и .

изписват .думи, .които .са .свързани .с .изучаваните .правила, .като .„съмнителната“ .гласна .или .съ-
гласна .се .изписва .в .различен .цвят . .Това .може .да .се .прилага .във .всеки .един .от .изучаваните .пред-
мети, .за .да .се .създаде .навик .у .учениците .за .правилно .писане .и .самопроверка .при .създаването .
на .всеки .текст .по .дадена .тема .

• . Всеки .час .да .се .отделят .по .5 .– .7 .минути .за .работа .с .„опасни“ .думи .или .пунктуационни .прави-
ла, .правила .за .пренасяне .на .части .от .думата .на .нов .ред; .

• . Честите .повторения .на .изучените .норми .и .прилагането .им .в .нова .ситуация, .усложняване-
то .им .– .търсенето .на .сродни .думи .с .неясен .правопис, .т .е . .съставяне .на .група .от .думи, .чиято .
проверка .се .извършва .с .една .и .съща .сродна .дума . .

• . Тестови .задачи, .съобразени .с .възрастовите .възможности .на .учениците .
• . Упражнения, .целящи .откриването .на .нещо .ново, .привлекателно .в .познатите .задачи .
• . Правилно .и .съзнателно .изписване .на .букви .и .думи, .внимание .към .облика .и .смисъла .им .
• . Създаването .на .богат .активен .речник .като .предпоставка .за .съдържателна, .грамотно .напи-

сана, .разбираема .реч . .
Неграмотността .на .голям .брой .български .ученици .е .факт . .Анализът .на .данните .от .НВО .го .до-

казва . .Това .налага .да .се .търсят .причините .и .пътищата .за .преодоляване .на .този .проблем . .Психолози .
и .педагози .се .обединяват .около .следните .няколко .причини:

• . непознаване .на .правописните .правила;
• . познаване .на .правилата, .но .неумение .да .се .приложат .на .практика;
• . не .се .четат .достатъчно, .както .заложените .в .читанката .текстове, .така .и .тези .от .допълни-

телната .художествена .литература;
• . липсата .на .положителна .мотивация .и .интерес .към .ученето;
• . психологически .причини .– .слабо .развита .памет, .ниско .ниво .на .развитие .на .неволевото .внима-

ние; .липса .на .самоконтрол .и .на .умение .да .се .действа .според .правила;
• . липсата .на .заинтересованост/помощ .от .родителите .
Естествено .причините .могат .да .бъдат .няколко, .а .при .част .от .учениците .да .се .дължат .на .дефи-

цит .на .внимание, .различни .заболявания . .
Пътищата .за .усъвършенстване .уменията .на .учениците .за .прилагане .на .правописните .норми .мо-

гат .да .бъдат .очертани .при .отчитане .степента .на .сложност .на .процеса .на .обучение .в .грамотност .
в .началното .училище; .на .базата .на .изследванията .на .психолозите .за .особеностите .на .възрастовата .
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група .6-12 .години; .при .използването .на .водещи .идеи .и .практики .в .тази .област .
Вниманието . на . децата . в . тази . възраст . е . неустойчиво, . има . непосредствен . сетивен . характер . .

Малките .ученици .трудно .разграничават .главното .от .несъщественото .и .се .отличават .с .повише-
на .емоционална .възбудимост, .впечатлителност .и .лесна .отвлекаемост . .Децата .в .началното .учили-
ще .внимават .най-добре .в .нещата, .в .които .участват .активно .и .лично . .Периодът .на .съсредоточе-
ност .във .възрастта .между .6 .и .12 .години .е .10-15 .минути . .Според .психолингвистите .при .формиране-
то .на .умения .за .правилно .писане .участват .зрителните, .слуховите .и .кинестетичните .анализатори, .
осигуряващи .записа .и .съхранението .в .паметта .на .правописно .правилните .образи .на .думите, .тъй .ка-
то .природата .на .правописните .навици .се .крие .не .в .знанието .на .правилото, .а .в .стратегиите .на .ми-
слене . .Подчертава .се .важната .роля .на .нагледността .за .придобиването .на .всяко .едно .знание .от .уче-
ниците .в .тази .възраст .

Базирайки .се .на .казаното .по-горе, .можем .да .направим .извода, .че .са .необходими .методи, .средства .
и .похвати, .които .да .активизират .мисленето .на .учениците .и .да .ги .поставят .в .ситуации .на .актив-
ни .участници .в .учебния .процес . .При .провежданото .изследване .(формиращ .етап) .са .използвани .как-
то .традиционните .средства, .методи .и .похвати, .така .и .иновативни .като:

• . зрителна .диктовка .– .чете .се .неколкократно .малък .текст, .обяснява .се .правописът .на .думите .
с .особености, .децата .затварят .очи .и .се .опитват .да .си .представят .ясно .думите, .отново .се .
коментира, .накрая .текстът .се .скрива .и .се .пристъпва .към .диктовка;

• . коментирана .диктовка .– .първоначално .се .осъществява .от .учителя, .постепенно .се .включват .
и .учениците .(като .диктуващи) . .Думите .се .произнасят .ясно .и .бавно, .като .се .акцентира .вър-
ху .звуковете, .в .които .е .възможно .да .се .допусне .грешка;

• . Диктовки .от .типа .„Провери .себе .си“ .– .учениците .пишат .диктовката, .като .оставят .праз-
но .място .за .буква, .в .чийто .правопис .се .съмняват . .След .приключване .на .четенето, .думите .се .
обясняват .и .се .записват .правилните .букви .(в .часовете .по .ЗИП .– .БЕЛ);

• . въвежда .се .„Дневник .на .грамотността“ .– .работна .тетрадка, .в .която .децата .записват .пра-
вилно .думи, .при .записването .на .които .най-често .допускат .грешка . .Разменят .си .тетрадките .
по .двойки .и .се .препитват .взаимно . .

• . Дидактични .игри:
* . Светофар .– .учениците .четат .даден .текст .и .вдигат .светофар .с .червен .сигнал .при .забе-

лязана .„опасна“ .дума . .Обясняват .правописа .и .изказват .начина .за .проверка .на .съмнителния .
гласен .или .съгласен .звук .

* . Третият .излишен .– .записани .са .три .думи, .една .с .правописни .особености, .дума .за .провер-
ка .и .дума, .близка .по .звуков .състав . .Например: .горе, гора, горски. .Децата .зачертават .излиш-
ната .

* .  .Малки .детективи .– .учителят .чете .текст, .а .учениците .пляскат .с .ръце/стават .прави, .
щом .чуят .„опасна“ .дума;

* . Гатанки, .ребуси, .кръстословици;
* . Логически .задачи;
* . Къщичка .– .„Аз .прочетох“, .в .която .децата .нанасят .прочетените .творби .и .се .състезават .

за .титлата .– .Читател .на .годината;
* . Картинни .перфокарти .за .всеки .ученик, .чрез .които .бързо .се .получава .обратна .връзка .за .

степента .на .усвоеност .на .правописа .на .дадена .група .думи . .Например: .в_да, .в_деница, .в_
долаз, .нав_днение . .Всяка .седмица .думите .се .променят;

* . Пощальон .– .дете .раздава .пликове .с .писма . .В .тях .са .написани .съществителни .имена, .едно .
от .които .е .разделено .правилно .на .части .за .пренасяне, .а .другите .– .не . .Целта .е .ученикът .
да .отгатне .къде .или .при .кого .трябва .да .отиде . .Например: .ста–ди–он, .у–чи–ли–ще, .паз–ар .

Внедряването .на .ИКТ .в .процеса .на .усъвършенстване .уменията .на .учениците .за .прилагане .на .пра-
вописните .норми .е .задължително . .От .една .страна .учениците .трябва .да .създадат .навици .за .използ-
ването .на .компютъра .за .обучение .и .усъвършенстване . .От .друга .упражненията .и .игрите, .изпълнява-
ни .при .използването .на .ИКТ, .предизвикват .любознателността .на .учениците, .развиват .вниманието .
и .концентрацията .им, .изискват .да .се .прилагат .на .практика .получените .знания, .пробуждат .в .деца-
та .интерес .към .езика .и .уроците .по .БЕЛ, .превръщат .детето .в .активно .действащ .субект .в .учебния .
процес . .Използвани .от .автора .са:

• . Картинен .речник;
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• . Електронни .уроци;
• . Тренажори .за .откриване/поставяне .на .правилната .буква;
• . Тестове .с .възможност .за .многократно .решаване;
• . Игрословици .за .откриване .на .думи .с .особености .в .правописа;
• . Редактиране .на .текст;
• . Упражнения .за .откриване .и .отбелязване .на .начало .и .край .на .изречение;
• . Читателски .дневник;
• . Дидактична .игра: .„Помогни .на .Пипи .да .постави .правилната .буква“ .
Упражненията .могат .да .бъдат .личностно .ориентирани . .Те .са .поставени .в .сайта .на .класа . .Изра-

ботват .се .документи .за .рефлексия .в .Google .Word, .които .учениците .попълват .сами .или .с .помощта .
на .родителите .

От .особено .значение .е .привличането .на .родителите .като .трета .страна .в .процеса .на .обучение . .
Те .трябва .да .са .информирани .за .знанията, .които .е .необходимо .да .овладее .детето .им; .за .начините, .по .
които .могат .да .му .помогнат; .за .всеки .негов .успех .или .неуспех; .за .пропуските .му . .Желателно .е .да .се .
работи .по .отстраняване .на .грешките .в .домашните .работи, .като .те .редовно .се .обсъждат .и .попра-
вят . .Наличието .на .сайт .на .класа .улеснява .връзката .учител .– .родител . .На .родителя .са .предоставени .
тестове, .тренажори, .бланките .за .самостоятелна .работа, .както .и .информация .за .детето .му, .които .
той .може .да .разгледа .в .удобен .за .него .момент .

Вследствие .използваните .от .автора .нови .методи .и .похвати, .собствени .и .заимствани .от .све-
товния .опит .на .педагозите, .преподаващи .роден .език, .бяха .получени .резултати .(фиг .1), .потвърж-
даващи .тезата, .че .включването .на .учениците .като .активен .субект .в .обучението .по .БЕЛ, .използ-
ването .на .нови .методи .и .похвати, .в .съчетание .с .прилагането .на .ИКТ, .водят .до .значително .усъвър-
шенстване .на .уменията .на .учениците .за .прилагане .на .правописните .норми .в .речта . .В .педагогическо-
то .изследване .участват .43 .ученици .от .втори .клас . .Експерименталната .паралелка .– .22 .ученици, .6 .мо-
мичета .и .16 .момчета . .Контролната .паралелка .– .21 .ученици, .11 .момичета .и .10 .момчета . Работилите .
безгрешно .на .диктовката .в .края .на .формиращия .етап .в .експерименталната .паралелка(ЕП) .са .7 .(32%), .
а .в .контролната(КП) .– .4(19%) . .Диаграмата .онагледява .резултатите .по .следните .критерии: 

• 1 .– .изпускат .букви: .ЕП .– .5 .(23%), .КП .– .6 .(29%); .
• 2 – .допускат .грешки .при .писане .на .звучна .съгласна .в .края .на .думата: .ЕП .– .2 .(9%), .КП .– .3 .(14%); .
• 3 – .допускат .грешки .при .писане .на .звучна .съгласна .пред .беззвучна: .ЕП .– .9 .(41%), .КП .– .12 .(57%); .
• 4 – .допускат .грешки .при .писането .на .неударени .гласни: .ЕП .– .10 .(45%), .КП .– .13 .(65%) . .
Учениците .от .ЕП .и .КП .не .са .допуснали .грешки .при .определянето .на .край .и .начало .на .изречение-

то . .
Проблемът .за .ниското .ниво .на .грамотност .на .съвременните .ученици .и .необходимостта .от .усъ-

вършенстване .уменията .им .за .прилагане .на .правописните .норми .в .създаваните .от .тях .писмени .тек-
стове .вълнува .учители, .методици, .родители, .цялото .общество . .Решението .на .този .актуален .про-
блем .трябва .да .се .търси .в .усъвършенстване .на .методиката .на .обучение .по .БЕЛ .като .се .търсят .нови .
по-ефективни .методи; .в .увеличаване .на .часовете .по .БЕ; .в .запознаване .на .преподавателите .по .БЕЛ .с .
новата .методическа .и .научна .литература, .засягаща .тази .тема; .в .избягването .на .двете .крайности: .
прилагането .на .стандартни, .еднообразни .методи .и .похвати .или .постоянен .стремеж .да .се .играе .и .да .
се .търси .изненадата; .в .непрекъсната .групова .и .индивидуална .работа .с .учениците .за .отстранява-
не .на .допуснатите .грешки . .Както .показва .практиката, .учебният .материал, .свързан .с .правописни-
те .норми, .се .усвоява .по-бързо .и .трайно .когато .се .подава .на .децата .не .в .„суха“ .форма .на .прочит .на .
правила .от .учебника, .а .посредством .проиграване .на .ситуации, .занимателни .и .нагледни .упражнения, .
което .изисква .задълбочени .познания .и .предварителна .подготовка .за .учебния .час .от .страна .на .педа-
гозите .

Ученето .не .бива .да .се .превръща .изцяло .в .игра .или .забавление, .а .да .се .изгражда .в .детето .предста-
вата, .че .това .е .сериозен .труд, .изискващ .воля .и .сили . .Ако .учителят .не .научи .учениците .старател-
но .да .поправят .допуснатите .грешки, .разкривайки .техния .характер .и .начини .за .проверка, .то .греш-
ките .в .писмените .работи .няма .да .изчезнат . .Необходимо .е .правилното .съчетаване .на .сериозен .труд .
с .игри, .смяна .на .дейности .

Процесът .на .формиране .и .усъвършенстване .на .уменията .на .учениците .за .прилагане .на .правопис-
ните .норми .е .сложен .и .продължава .през .целия .период .на .обучение .в .средното .и .висшето .образование .
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Милена Йорданова Маринова – Димитрова, Неделчо Иванов Неделчев 
сОУ „бачо киро“, гр. Павликени

сЪсТЕЗАНИЕ ПО ПРАВОПИс НА бЪлГАРскИ ЕЗИк – МЕТОД ЗА РАЗВИТИЕ НА 
УМЕНИя И МОТИВАЦИя НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАлЕН ЕТАП

SpEllING IN bulGarIaN – SuccESSful mEThoD IN TEachING STuDENTS 
from aN Early STaGE
milena yordanova marinova – Dimitrova, Nedelcho Ivanov Nedelchev 
bacho Kiro Seconradary School, pavlikeni

abstract. In .the .past, .everyone .wanted .to .learn .to .come .out .of .the .darkness .of .illiteracy . .Generation, .however, .
comes .out .in .the .last .decade .of .the .Bulgarian .school, .could .not .write .properly .and .literate .in .their .native .language . .
Enrolled .in .school, .children .need .to .master .systematic .and .consistent .oral .and .written .literary .speech . .Therefore .
the .main .objective .of .teaching .Bulgarian .language .and .literature .is .the .formation .of .their .linguistic .culture . .Relying .
on . our . long . teaching . experience, . we . would . like . to . note . that . in . Bulgarian . language . training . at . an . early . stage, .
attention .is .paid .to .the .debriefing . .Classification .of .the .words .in .a .text .as .parts .of .speech .and .the .determination .of .
their .grammatical .categories, .and .sound-letter .analysis .of .words, .do .not .increase .the .practical .skills .of .the .students . .
At .the .same .time .hindering .the .absorption .of .so .many .and .often .incomprehensible .knowledge .and .students .lose .
their .motivation .to .learn .subjects . .In .this .relation .during .this .school .year .at .the .school .„Bacho .Kiro“ .Pavlikeni .
we .have .successfully .implemented .a .tested .and .proven .over .time .American .method .for .acquiring .proper .writing .

Фигура 1. Съпоставка на резултатите от работата на ЕП и КП 
след формиращия етап (в брой ученици)

литература:
1 . . Илиева, .А . .Методика .на .чуждоезиковото .обучение . .София . .Наука .и .изкуство . .
2 . . Правопис .и .пунктуация, .основни .правила, .БАН, .помагало, .Просвета, .2011

*Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд по проект № 
BG051PO001-3.3.06/0026. Йорданка Стойнова Николова носи цялата отговорност за съдържанието на на-
стоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Евро-
пейския съюз или на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика.
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words .in .their .native .language, .namely .Spelling .Bee . .The .analysis .after .the .competition .proved .that .the .American .
method .of .acquiring . the .proper .writing .of .words . in . the .native . language .– .Spelling .Bee, .adapted . for .Bulgarian .
education .is .actually .applicable .and .act .in .our .school . .Preparing .for .race .children .improved .their .practical .writing .
skills .and .increased .motivation .for .learning .in .Bulgarian .language .and .literature, .which .was .our .main .goal .

Keywords: native .language, .Bulgarian .language .and .literature, .race, .students .from .1st .to .4th .grade, .spelling, .
skills .

В .миналото .българските .училища .са .се .откривали .с .подкрепата .и .средства .на .заможни .и .напред-
ничави .българи . .Духовният .плам, .който .е .водел .възрожденските .просветители, .е .запалвал .искрите .
на .знанието .дори .в .най-бедните .селски .къщи . .Всеки .е .искал .да .се .изучи, .за .да .излезе .от .тъмнината .на .
неграмотността . .Защо .се .получава .така, .че .поколението, .което .излиза .в .последните .десетина .годи-
ни .от .българското .училище, .не .знае .да .пише .правилно .и .грамотно .на .родния .език? .

Постъпвайки .в .училище, .децата .владеят .устни .варианти .на .българския .език, .но .не .владеят .пис-
мената .книжовно-езикова .норма . .Училището .е .единственото .място, .където .системно .и .последо-
вателно .може .да .бъде .усвоена .устната .и .писмената .книжовна .реч . .И .по .тази .причина .основна .цел .
на .обучението .по .български .език .и .литература .е .усвояване .на .книжовно-езиковите .норми .в .устен .и .
писмен .вариант .и .формиране .и .развитие .на .комуникативно-речевите .умения .и .компетентности .на .
учениците, .т .е . .тяхната .езикова .култура . .Според .нас .учебните .програми .по .български .език .и .лите-
ратура .не .развиват .в .достатъчна .степен .уменията .на .учениците .от .начален .етап, .както .да .разби-
рат .и .осмислят .информация .от .текст, .така .и .да .създават .собствен .текст . .Това .се .дължи .на .факта, .
че .в .обучението .по .български .език .съществува .превес .на .знанията .пред .уменията .и .той .е .заложен .в .
учебната .програма .– .5 .към .2 .часа .седмично .

Опирайки .се .на .дългогодишния .си .педагогически .опит .бихме .искали .да .отбележим, .че .в .обучение-
то .по .български .език .в .начален .етап .основно .внимание .се .отделя .на .разбора .– .морфемен, .морфоло-
гичен .и .синтактичен . .Класификацията .на .думите .от .даден .текст .като .части .на .речта .и .опреде-
лянето .на .граматическите .им .категории, .както .и .звуко-буквеният .анализ .на .думите, .не .повиша-
ват .практическите .умения .на .учениците . .Учениците .биха .могли .да .усъвършенстват .своята .писме-
на .практика .чрез .диктовки, .препис, .преразкази .и .съчинения .от .различен .вид .и .т .н . .Същевременно .за-
труднявайки .се .с .усвояването .на .толкова .много .и .често .неразбираеми .знания, .учениците .губят .и .
своята .мотивация .за .учене .по .предмета .

Във .връзка .с .всичко .изложено .по-горе .през .тази .учебна .година .в .СОУ .„Бачо .Киро“, .гр . .Павликени .се .
приложи .един .изпитан .и .доказал .се .във .времето .американски .метод .за .овладяване .правилното .писане .
на .думите .на .родния .език, .а .именно .Spelling .Bee .

Първото .нещо, .което .се .направи .бе .обстойно .запознаване .с .правилата .на .състезанието . .После .се .
преработиха .правилата, .така .че .да .съответстват .на .българската .образователна .действителност .

Правила .за .провеждане .на .състезанието: .
1 . . Състезанието . се . организира . от . училището . и . съответния . учител . – . координатор . . Учите-

лят-координатор .е .официалният .водещ на .състезанието .
2 . . В .допълнение .към .водещия, .всяко .училище .трябва .да .определи .диктор, който .да .произнася .ду-

мите .
3 . . Училището .трябва .да .осигури .външен .и .непредубеден .наблюдател . .Това .може .да .е .родител .от .

училищното .настоятелство .(който .няма .дете-участник .в .състезанието), .представител .на .
общината .или .друг .член .на .общността . .

4 . . Състезанието .се .провежда .на .място, .което .е .одобрено .от .училището, .водещия .и/или .дикто-
ра .

5 . . Състезанието .трябва .да .е .отворено .за .публика .и .обществеността .
6 . . В .деня .на .състезанието, .водещият .и .дикторът .трябва .да .се .уверят, .че:

 .y всеки .участник .има .номер, .закачен .на .дрехата . .Имената .на .участниците .и .техните .номе-
ра .трябва .да .бъдат .записани
 .y участниците .са .подредени .във .възходящ .цифров .ред;
 .y стаята .разполага .с .места .за .участници, .които .са .дисквалифицирани;
 .y водещият .и .дикторът .разполагат .със: .списък .с .думите, .които .ще .се .използват, .български .

правописен .речник; .копие .от .Правилата .на .състезанието;
7 . . Първо .водещият .прочита .високо .и .ясно .Правила .на .състезанието .Правопис .на .български .език;
8 . . Водещият .извиква .всеки .участник .по .номер;
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9 . . Състезателите .застават .с .лице .към .водещия .и .диктора, .но .далеч .от .публиката;
10 . . Журито .се .състои .от .двама .човека .– .водещ .и .диктор;
11 . . Водещият .осигурява .аудио .запис .на .състезанието .
Основни .правила .на .състезанието:
1 . . Учениците .трябва .да .са .на .възраст .между .7 .и .11 .години .и .да .са .от .първи .до .четвърти .клас .
2 . . Водещият .извиква .всеки .участник .по .изтегления .номер .
3 . . Участникът .трябва .да .застане .на .определеното .на .сцената .място .
4 . . Дикторът .произнася .думата .бавно .и .високо .
5 . . Състезателят .повтаря .думата .на .диктора, .преди .да .я .произнесе .по .букви, .за .да .потвърди, .че .

я .е .чул .правилно .
6 . . Състезателят .разполага .с .2 .минути .и .30 .секунди, .за .да .произнесе .думата .по .букви .
7 . . В .рамките .на .това .време .състезателят .може .да .поиска .дикторът .да: .повтори .думата .или .да .

я .използва .в .словосъчетание .и/или .изречение .
8 . . Когато .участникът .започне .да .произнася .думата .по .букви, .той .трябва .да .произнесе .всяка .

отделна .буква .високо, .ясно .и .правилно .
9 . . Щом .състезателят .започне .да .произнася .думата .по .букви, .той .не .може .да .поправи .вече .сгре-

шена .буква .
10 . . Но .състезателят .може .да .прави .паузи, .да .започне .да .произнася .думата .по .букви .отначало, .ка-

то .произнесе .отново .всички .букви .от .началото .на .думата .в .същия .ред, .в .който .вече .ги .е .про-
изнесъл .

11 . . След .като .свърши, .състезателят .произнася .отново .цялата .дума, .за .да .покаже, .че .е .приключил .
с .произнасянето .на .думата .по .букви .

12 . . Състезателите .трябва .да .използват .правилните .названия .на .буквите .от .българската .азбу-
ка . .Назоваването .на .самия .звук .не .се .допуска .и .води .до .дисквалификация .

13 . . Ако .дикторът .(съдийският .екип) .реши, .че .думата .е .произнесена .правилно .по .букви, .той .казва .
на .състезателя .„Вярно“ .и .състезателят .сяда .на .мястото .си . .Ако .има .грешка, .дикторът .казва .
„Грешка“ .и .състезателят .сяда .при .дисквалифицираните .участници .или .на .своето .място, .ка-
то .преди .това .е .свалил .номера .си .

14 . . Кръгът .приключва .когато .всеки .един .от .състезателите .произнесе .дадената .му .дума .по .букви .
15 . . Основните .правила .на .състезанието .важат, .докато .останат .двама .участници .
Когато .останат .двама .участници .в .състезанието:
1 . . Първият .участник .получава .дума .за .произнасяне .по .букви . .Ако .той .сгреши .при .произнасяне-

то, .не .отпада, .а .другият .участник .произнася .същата .дума . .Ако .вторият .участник .я .произ-
несе .правилно, .той/тя .получава .нова .дума . .Ако .произнесе .и .нея .правилно, .вторият .участник .
се .обявява .за .победител .

2 . . Ако .вторият .участник .произнесе .правилно .първата .дума, .но .сгреши .новата, .на .ред .е .първи-
ят .участник . .Ако .той .я .произнесе .без .грешка, .получава .нова .дума .и .при .правилно .произнася-
не .се .обявява .за .победител .

3 . . Ако .първият .участник .сгреши .думата .и .вторият .участник .също .я .сгреши, .тогава .първият .
участник .получава .нова .дума .и .състезанието .продължава .

4 . . Така .описаният .процес .продължава, .докато .се .обяви .победител .
5 . . С .изключение .на .горепосочените .промени .за .последния .кръг, .всички .основни .правила .продъл-

жават .да .важат .
*Ако .има .съмнения, .относно .неправилното .произнасяне .на .думата .по .букви, .те .ще .бъдат .разгле-

дани .от .съдиите . .При .необходимост .ще .бъде .гледан .и .видеозаписът . .Заключението, .направено .от .съ-
диите, .е .окончателно .и .не .се .обжалва .

Дисквалификация .има .в .случаите, .когато:
• . Състезателят .сгреши .в .произнасянето .на .думата .(само .при .основните .правила);
• . Състезателят .наруши .правилата .на .състезанието;
• . Състезателят .не .успее .да .произнесе .думата .за .определеното .време;
• . Състезателят .не .изпълни .нареждане .на .официално .лице, .като .водещия .или .диктора;
• . Когато .водещият .или .дикторът .имат .основателна .причина .
ВАЖНО: .Участник .или .зрител, .уличен .в .подсказване .или .опит .за .подсказване, .ще .бъде .дисквали-

фициран .или .отстранен .
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Петя Николова Георгиева
сОУ „христо ясенов“, гр. Етрополе, обл. софийска

ПРОВОкАЦИИ кЪМ ТВОРЧЕскОТО МИслЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

proVocaTIoNS To crEaTIVE ThINKING IN STuDENTS
petia Nikolova Georgieva
hristo yassenov Secondary school, Etropole

abstract. This .project .presents .several .practical .ideas .in .order .to .provoke .the .creative .thinking .in .students . .
The .exercises .are .suitable .for .working .at .clas . .They .develop .the .speaking .and .writing .skills .of .students . .

The .report .offers .a .course .of .lessons .in .literature .intended .to .arise .curiosity .about .the .literary .text . .There .are .
two .exercises .for .creative .writing .ideas .from .a .book .by .Edward .de .Bono .and .a .different .perspective .to .prepare .
students .for .the .task .reflection .essay .on .a .free .topic .

Keywords: .creative .thinking, .text, .literature, .reading, .writing . .

Съвременните .условия .на .живот .и .обучение .предоставят .неограничен .обем .от .научна .и .учебна .
информация, .която .ученикът .може .да .ползва .наготово . .Но .по-важно .е .да .му .вдъхнем .увереност, .че .

Група .учители .изготви .списък .с .думи .за .подготовка .на .участниците, .такъв .за .самото .състезание .
и .допълнителен .списък .с .думи, .който .се .използва .само .при .необходимост . .Списъкът .за .състезанието .
включва .думи .само .от .списъка .за .подготовка . .Всички .класове .получават .един .и .същ .списък .с .думи .за .
подготовка . .В .случай, .че .учениците .успешно .произнесат .всички .думи .от .първоначалния .списък, .из-
ползват .се .думите .от .допълнителния .списък .

Наред .с .подготовката .за .състезанието .учениците .от .начален .етап .изготвят .покани .за .специал-
ните .гости .и .постери, .с .които .разказват .за .състезанието .и .приканват .всички .желаещи .за .участие .в .
него .или .за .подкрепа .на .участниците .

По .идея .на .учениците .се .обяви .конкурс .за .децата .от .I-IV .клас .за .лого .на .състезанието .
Седмица .преди .деня, .в .който .се .провежда .състезанието, .всяка .паралелка .провежда .предварителен .

кръг .на .състезанието .и .излъчва .по .трима .участници .за .финала .
В .средата .на .месец .май .учениците .демонстрират .пред .съученици, .родители .и .гости, .че .умеят .да .

произнасят .различни .по .трудност .думи .от .българския .език .по .букви, .участвайки .в .състезанието .по .
правопис .на .роден .език .

За .да .изработят .поканите .и .постерите .учениците .използват .компютри .с .операционна .система .
Windows, .Интернет, .инсталиран .софтуерен .пакет .Microsoft .Office .Word .и .Microsoft .Office .Power .Point . .
Всички .мероприятия .и .дейности .се .заснемат .с .цифров .фотоапарат .

Състезателите .получават .сертификат .за .участие, .а . заелите .първите .три .места .участници, .
получават .и .грамота .за .своето .отлично .представяне .

Учителят-координатор .организира .периодични .работни .срещи, .на .които .се .разпределят .теку-
щите .задачи, .определят .се .отговорниците .и .се .отчита .извършените .до .момента .дейности . .Това .се .
осъществява .всяка .седмица .до .провеждане .на .състезанието . .Учителят .следи .и .подпомага .работата .
на .учителските .и .ученическите .екипите .при .нужда .

С .провеждането .на .състезанието .се .доказа, .че .американският .метод .за .овладяване .правилното .
писане .на .думите .на .родния .език .– .Spelling .Bee, .адаптиран .за .българската .образователна .действител-
ност .е .приложим .и .действа .в .училище . .Подготвяйки .се .за .състезанието .децата .усъвършенстваха .
практически .своята .писмена .грамотност .и .повишиха .мотивацията .си .за .учене .по .Български .език .и .
литература, .което .беше .и .главната .ни .цел . .

литература:
1 . . Донкова ., .Георгиева . .Поглед .върху .обучението .по .български .език .и .литература .
2 . . http://www .spellingbee-bg .com/



154

ОбразОвание и технОлОгии

самият .той .може .да .е .творец, .да .се .забавлява, .да .се .радва .на .своите .постижения, .да .иска .да .продължава .
да .открива .света .и .себе .си .в .него . .В .науката .за .обучение .в .творческо .писане .са .широко .известни .два .
ефекта .– .„Пигмалион“ .и .„Глития“ .[3] . .Първият .учи, .че .от .теб .се .очаква .да .пишеш .прекрасни .твор-
би, .а .вторият, .че .твоето .лично .очакване .за .собствения .ти .успех .е .това, .което .ще .те .доведе .до .по-
стижения .и .успех . .В .този .смисъл .ролята .на .Пигмалион, .т .е . .на .учителя, .е .да .събуди .скрития .„ефект .
Глития“ .у .всеки .ученик .

Системата .от .писмени .работи, .с .които .се .запознават .учениците .през .всички .етапи .на .своето .
обучение, . е . достатъчно . многообразна, . но . урочните . статии . дават . теоретично . описание . на . вида .
съчинение, .изискванията .към .неговата .структура, .препоръки .за .метафорично .изразяване .и .т .н . .Само .
че .истинската .провокация .трябва .да .дойде .от .учителя . .В .настоящата .разработка .предлагам .няколко .
упражнения .за .обучение .в .творческо .писане .и .мислене . .В .моята .работа .дадоха .добри .резултати .

Предлагам . практически . идеи . /проверени . в . практиката . ми . на . учител/ . за . провокация . към .
творческото . мислене . на . ученика . . Предложените . упражнения . са . подходящи . за . работа . в . часове . за .
развитие . на . писмената . реч, . за . събуждане . на . интерес . към . литературна . творба, . за . формиране . на .
увереност .у .ученика .за .успешно .писане . .Докладът .предлага .ход .на .урок .по .литература, .предназначен .
да . събуди . любопитство . към . художествения . текст; . две . упражнения . в . творческо . писане . по . идеи .
от .книгата .на .Едуард .де .Боно .[2] .и .още .една .различна .гледна .точка .за .подготовка .на .учениците .за .
изпълнение .на .задачата .съчинение .разсъждение .по .житейски .проблем .

I . .Да .разкажем .история
Често .в .началото .на .учебната .година .на .учениците .се .поставя .задача .за .съчинение: .„Спомен .от .

лятото“, .„Незабравима .ваканция“ . . . .После .се .чудим .защо .четем .едни .и .същи .неща .– .кой .е .виновен, .на .
колко .от .нас .са .се .случили .„невероятни .приключения“ .през .ваканцията?

Ето .едно .различно .упражнение .за .писане .на .съчинение, .в .което .ученикът .наистина .твори .
Играта .се .казва .„Сюжетна .линия“ . .
Избират .се .четири .произволни .думи, .с .които .трябва .да .се .разкаже .история . .Разбира .се, .не .трябва .

да .е .нещо .банално .и .стандартно .като: .„Той .влезе .в .магазина .и .видя . . .“ .
Идеята .съм .взела .от .книгата .на .Едуард .де .Боно .„Как .да .развием .творческото .мислене“ . .Ползвам .

неговите .списъци .за .избор .на .произволни .думи, .но .всеки .може .да .си .направи .подобен .списък .с .думи . .Съ-
що .мисля, .че .може .да .се .използва .речник ./някой .казва .страница, .друг .– .колона, .трети .– .дума .по .ред/ . .
Важно .е .изборът .да .става .съвместно .с .учениците, .да .са .убедени, .че .думите .са .произволни, .а .не .умиш-
лено .подбрани .от .вас .

Направих .упражнението .с .двама .ученици .от .девети .клас . .Подобни .упражнения .по-късно .проведох .
и .в .пети .и .седми .клас, .като .произволните .думи .за .други .според .случайния .подбор . .Произволните .
думи .са: .ДИНОЗАВЪР, .ВРЪВ, .КАШЛИЦА, .МУСКУЛ .

Ето .и .техните .варианти:
„Динозавър .беше .името .на .жребец .– .див, .неопитомен . . . .Препускаше .в .прахта .на .Южна .Америка . .
Роналд, .опитен .каубой, .знаеше .как .се .опитомяват .коне .по-добре .от .всеки .друг . .Живееше .в .малка .

къща, .недобре .осветена, .с .облицован .в .дърво .коридор, .в .който .беше .подредил .колекцията .си .от .малки .
динозаври . .В .края .на .коридора, .вляво .от .голямата .махагонова .врата .стояха .старите .му .ботуши .с .
лъскави .шпори . .Беше .време .за .лов .на .диви .коне .

Роналд . бавно . свиваше . цигарата . си . и . търпеливо . чакаше . подходящия . момент . . Препускащите .
гонеха .залязващото .слънце . .А .един .от .тях .– .черен, .силен, .с .дръзки .очи .и .буйна .грива . .Очите .им .се .
срещнаха .само .за .миг . .Роналд .хвърли .фаса .и .потисна .кашлицата . .Един .замах .и .мускулите .му, .изпънати .
като . връв, . контролираха . умело . ласото . и . . . . уловиха . жребеца . . Веднага . реши . да . го . нарича . Дино . /от .
Динозавър/ . .Погледите .им .отново .се .срещнаха .– .в .единия .се .четеше .малко .страх . . .“ .– .(Мария)

„Веднъж .малкият .Влади .гледал .телевизионно .предаване .за .анатомията .на .човешкото .тяло .и .бил .
много .заинтригуван, .като .разбрал, .че .езикът .също .е .мускул . . . .Изведнъж .гърлото .го .заболяло .много .
силно, .сякаш .връв .била .пристегнала .сливиците .му . .Той .започнал .да .кашля, .да .кашля .

Майка .му .го .чула .и .веднага .го .облякла, .за .да .го .заведе .на .лекар . .Тръгнали, .като .Влади .взел .любимия .си .
плюшен .динозавър . .По .пътя .обаче .той .се .досетил, .че .може .да .спре .тази .упорита .кашлица . .Благодарение .
на .образователното .предаване .и .онова, .което .запомнил .от .там .– .бръкнал .в .чантата .на .майка .си, .
извадил .Трахизан . .Когато .го .изсмукал, .той .вече .се .чувствал .по-добре .и .педиатърът .му .казал, .че .няма .
причина .за .тревога . .След .тази .случка .Влади .следял .с .още .по-голям .интерес .тези .предавания, .защото .
разбрал, .че .те .помагат .и .образоват“ .– .(Павлин) .
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За .да .е .по-забавно, .реших .да .използвам .зарчета . . . .С .едно .хвърляне .на .четири .зарчета .избираме .една .
произволна .дума .

II . .Провокация .
Играта .се .нарича .„Описание“ . .
Индиректните .описания .се .основават .на .сравнения . .Трябва .да .се .сравнява .един .предмет .с .други .

предмети . .Действията .са:
1 . . Задава .се .дума .
2 . . Избират .се .3 .произволни .думи .
3 . . Описва .се .първият .предмет .чрез .сравняване .с .останалите .три .предмета . .
Повод .да .изпробвам .още .една .от .игрите .на .Едуард .де .Боно .за .творческо .мислене .ми .даде .час .за .

проверка .на .домашна .работа .„Какво .е .за .мен .свободата?“ .в .единадесети .клас, .след .като .са .разгледани .
произведенията .на .Хр . .Ботев . .Оказа .се, .че .немалка .част .от .класа .са .без .домашно . . . .Не .че .е .чак .такава .
беда, .но .е .по-добре .да .не .се .отказваме . .И .хоп .– .„за .ушите“ .произволните .думи .от .книгата .на .Ед . .де .
Боно .„Как .да .развием .творческото .мислене“ .

Задачата:
1 . . Дадената .дума .е .СВОБОДА .
2 . . Изтеглете .си .по .три .произволни .думи .
3 . . Намерете .връзка .между .тях .и .думата .свобода .
Ето .някои .от .резултатите:
Албена: .Произволни .думи .– .ЛИСТО, .СКАРИДА, .РАВИОЛИ .
„Листо: .Четирилистната .детелина .има .четири .листа . .Всяко .от .листата .символизира .Вярата, .

Надеждата, . Любовта, . Късмета . . Когато . човек . има . вяра, . надежда, . любов . и . късмет, . може . да . бъде .
наистина .щастлив .и .душевно .свободен .

Скарида: . Вид . ракообразно . . Приказката . „Младият . рак“ . на . Джани . Родари . започва . така: . «Защо .
всички .от .моя .род .вървят .заднешком? .Искам .да .се .науча .да .крача .напред . . .“ .Въпреки .трудностите .и .
упреците .на .всички, .рачето .не .се .отказва, .а .само .избира .какво .да .прави . .Това .е .свободата .– .правото .
да .избираш .

Равиоли: .Традиционно .италианско .ястие . .Може .да .бъде .приготвено .от .тесто .с .различен .пълнеж .– .
месо, . риба, . зеленчуци, . плодове, . сладко . . . Равиолите . варират . в . зависимост . от . вкусовете . на . всеки .
човек . .Свободата .е .да .имаш .свой .собствен .уникален .вкус“ .

Цветина: .Произволни .думи .– .ИЗБА, .ЗАХАР, .САКСИЯ .
„Изба: . Избата . е . място, . където . производители . и . ценители . съхраняват . виното . . Ако . можеше .

хората .така .старателно .да .съхраняват .свободата . . .
Захар: .Съставка, .която .подслажда .храната . .Свободата .може .да .е .толкова .сладка, . ако .умеем .да .

преценяваме .каква .доза .да .вземем .
Саксия: .Съд, .в .който .се .отглеждат .цветя . .Познаваме .фразата .„Да .не .си .расъл .в .саксия?“ – .значи .

„толкова .ли .си .глупав“? Всъщност глупостта .е .навсякъде . .Ние .май .наистина .„растем .в .саксия“, защо-
то не знаем как да отстояваме правата си и да се наслаждаваме на свободата“ .

Има . още . много . примери . и . всичките . показват, . че . учениците . наистина . мислят . и . търсят .
необичайната .връзка .между .предметите . .Радостното .е, .че .всички .изпълняват .задачата, .при .това .с .
ентусиазъм .и .желание .да .споделят .своите .„открития“ .

III . .Вълшебното .дърво .[4]
Още .една .идея .за .съчинение . .Този .път .разсъждение . .Подходяща .за .по-малки .ученици . .Аз .направих .

упражнението .с .петокласници .
Целта . е . да . се . стимулира . мисленето . и . въображението . на . децата, . да . се . провокират . към .

съпреживяване .на .чувствата .на .другия .и .разбира .се .– .съчинението .
Предварителна .подготовка:
Нарисувайте .дърво .или .го .изработете .от .метална .жица, .или .вземете .голям .сух .клон .
Подгответе .шаблон .за .лист .от .дърво .и .изрежете .нужния .брой .според .броя .на .учениците .в .класа .
Върху . така . подготвените . листи . всеки . ученик . трябва . да . напише . две . изречения . . Първото . е . с .

начало: .„Искам . . .“, .а .второто .– .„Мечтая . . .“ . .След .като .са .готови, .всеки .чете .своето .желание .пред .
класа .и .закрепва .листа .върху .клоните .на .дървото .с .тиксо .или .кламер . .Когато .и .последният .ученик .
закрепи .своето .листо, .се .провежда
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Беседа:
 .y Интересна .ли .ви .беше .задачата?
 .y Затруднихте .ли .се .при .изпълнението .й?
 .y Лесно .ли .споделяте .желанията .си .с .другите?
 .y Какво .ви .направи .най-силно .впечатление?
 .y Научихте .ли .нови .неща .за .вашите .съученици? . . .

Задачата: .
Напишете . съчинение . на . тема: . „Нашето . вълшебно . дърво“, . „Мечтите . на . моя . клас“, . „За . какво .

мечтаят .петокласниците“ .или .сами .озаглавете .своето .съчинение .
Резултатите:
1 . . Ентусиазмът .е .голям, .всички .държат .и .да .позират .за .снимка .пред .дървото .
2 . . В . процеса . на . писане . надничах . в . тетрадките . и . с . радост . констатирах . обем, . който .

петокласниците .рядко .постигат .в .собствен .текст .
3 . . Следва .обсъждане .и .класиране .на .първенец, .за .когото .има .подготвена .изненада .– .грамота .

IV . .Събуждане .на .любопитство .към .художествената .творба .[1] ./Урокът .е .част .от .проект .за .
споделяне .на .творчески .опит .и .образователна .практика .http://teachfolio .wordpress .com/ . .Проведен .в .
десети .клас .в .час .по .руска .класическа .литература .

Цели: .Да .накараме .децата .да .четат . .Да .вникват .в .детайлите, .които .се .съдържат .в .едно .кратко .
описание . .Да .се .провокира .асоциативно .мислене . .Да .се .възпитава .толерантност .

Ход .на .урока: .
Учителят .съобщава, .че .ще .имат .литературно .упражнение, .чиято .цел .е .занимателна . .Предлага .

на .учениците .да .се .съберат .в .групи, .например .по .5 . .Раздава .бели .листа .и .предлага .да .си .изберат .1 .чо-
век .от .групата, .който .ще .пише . .Листът .е .разположен .хоризонтално .и .най-отгоре .се .записва .цитат, .
който .е .портретно .описание .на .Акакий .Акакиевич .от .повестта .на .М . .В . .Гогол .„Шинел“ . .На .ученици-
те .обаче .не .се .съобщава .чие .е .описанието, .те .още .не .са .чели .повестта .

„ . . .той .беше .нисък, .лицето .му .беше .малко .сипаничаво, .имаше .червеникава .коса .и .дори .малко .недо-
виждаше, .беше .пооплешивял, .със .сбръчкани .бузи, .а .цветът .на .лицето .му .беше, .както .се .казва, .хемо-
роиден . . .“

Записват .се .въпроси, .на .които .групите .ще .запишат .общите .си .отговори . .
1 . .Срещали .ли .сте .такива .хора? .Какво .мислите .за .тях?
2 . .Допишете .описанието .
3 . .Какво .чувство .предизвиква .героят?
4 . .Каква .информация .получаваме .за .човека .от .външния .му .вид? .Доверявате .ли .се .на .първото .си .

впечатление ./спомнете .си .случай, .когато .то .се .е .потвърдило .и/или .опровергало/ .
След .като .групите .приключат .своята .работа, .учителят .събира .работните .листа .и .обобщава .

написаното, .като .го .описва .на .дъската:
1 . . Отг .: .Не .сме .срещали, .но .ако .срещнем:

 .y няма .да .го .допуснем .до .себе .си,
 .y бихме .общували .с .него .по .принуда,
 .y вероятно .е .имал .труден .живот, .
 .y всяко .човешко .същество .трябва .да .се .уважава, .независимо .от .външния .вид,
 .y различният .не .означава .по-лош .

2 . . Отг .: .
 .y „беше . чист, . очите . му . влажни, . както . казват . очи . прозорец . . Прозорецът . беше . неговата .

врата . .Влезеш .ли, .откриваш .душа .нежна .и .силна . .Но .той .не .отваряше .често .вратата“ .
 .y „Изглеждаше .забравен .от .живота .и .от .хората . .Скъсаните .му .дрипи .издаваха .неговото .

положение .в .обществото“ .
 .y „С .разкъсани .дрехи, .занемарен, .отдалеч .си .личи, .че .е .човек .с .ниско .самочувствие . . .“ .

3 . . Отг .: .Предизвиква .чувства .на:
 .y съжаление
 .y смях
 .y отвращение
 .y присмех
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катя Трифонова Митрева, Атанаска стоименова Пенева
ОУ„ Професор Иван батаклиев“, град Пазарджик

NETSupporT School И „ЦИлИНДЪР НА ИсТИНАТА“ – ЕДИН сМЕл 
ЕксПЕРИМЕНТ В ЧАс ПО бЪлГАРскИ ЕЗИк

NETSupporT School aND „cylINDEr of ThE TruTh“ – a bolD ExpErImENT 
IN oNE bulGarIaN laNGuaGE lESSoN
Katya Trifonova mitrevaq, atanaska Stoimenova peneva 
prof. Ivan batakliev Secondary school, pazardzhik

abstract. .The .present . report . illustrates .a .bold .experiment .which .combines . the . traditional .methods . in . the .
classroom .and .the .innovation .that .has .been .applied .in .a .Bulgarian .Language .Lesson .with .the .support .of .the .system .
NetSupportSchool – One computer, many users . .The .theme .of .the .lesson .is .„Collaborative .Use .of .the .Tenses .and .
the .Conditionals“ . .On .one .hand, .this .is .a .summary .lesson, .and .on .the .other .hand, .an .experimental .lesson .because .
the .Information .Computer .Technologies .are .used .in .this .class .by .this .teachers’ .team .in .this .particular .school .for .
the . first . time . in . the .Bulgarian .Language .classes .at .all . .The .exercises .are .of .different . type .because .goal . is .– . the .

 .y съчувствие
 .y съмнение
 .y страх

4 . . Отг .:
 .y Ако .човек .не .ни .допада .по .външен .вид, .го .отбягваме, .без .да .се .опитаме .да .го .опознаем .
 .y Външният .вид .е .важен, .често .показва .самочувствие, .самооценка, .себеуважение . . .
 .y Знаем, .че .външният .вид .не .е .истинската .същност .на .човека, .но .на .човек .с .подобен .външен .

вид .не .бихме .се .доверили .
 .y Казват, .че .не .трябва .да .се .съди .за .една .книга .по .корицата .й .
 .y В .много .случаи .външният .вид .„лъже“ .

Изводът .на .учителя: .
Наблюдението .показва, .че .практиката .ни .е .научила, .че .външността .не .е .определяща .и .често .не .

е .в .синхрон .с .душевността .на .човека . .Но .едновременно .с .това .съвременният .млад .човек .е .възпитан .
да .уважава .тази .част .от .визията .ни . .Това, .което .е .непривлекателно .за .окото, .ни .отблъсква . .Има, .
разбира .се, .и .такива, .които .се .замислят .за .причините . . . .Интересно .е .също .така, .че .забравихте, .че .
сте .в .час .по .литература . .Никой .не .коментира .портрета .от .гледна .точка .на .художественото .слово, .
което .е .условно .изображение .на .действителността . .И .така, .това .е .портрет .на .един .литературен .
герой .

За .да .определите .доколко .вярна .е .била .преценката .ви .за .този .герой, .за .следващия .час .прочетете .
повестта .„Шинел“ .от .М . .В . .Гогол .

Практиката .ми .доказа, .че .упражненията, .които .предлагам, .се .изпълняват .с .желание .от .учениците, .
защото .излизат .от .шаблона .на .познатия .модел .за .ход .на .урока . .Съвременните .деца .очакват .нови .и .
неочаквани .решения .от .своите .учители, .а .когато .учителят .вижда .„гора .от .ръце“, .въодушевени .и .
работещи .ученици, .удовлетворението .му .е .пълно . .

Използвана литература:
1 . . Пенкова, .Р ., .Б . .Василева, .Р . .Бъневска, .Лекционен .курс .„Художественият .текст .в .уроците .по .

БЕЛ“, .ДИУУ, .2007 .г .
2 . . Де .Боно, .Едуард . .„Как .да .развием .творческото .мислене“ . .Локус, .София, .2009
3 . . Михова .Калина, .„Творческо .писане“, .С ., .2012
4 . . Савчева, .Мариета, .Мариана .Мойнова . .„Интерактивни .методи .в .обучението .по .изобразително .

изкуство“ . .АзБуки .Просвета, .София, .2008
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ОбразОвание и технОлОгии

students .have .to .improve .and .increase .their .knowledge .about .the .conditionals .and .tenses .to .put .them .in .practice .in .
different .situation, .making .tests, .similar .to .the .National .Assessment .Test . .The .teacher’s .conception .is .to .show .the .
possibilities .of .the .NetSupportSchool System – One computer, many users, .to .demonstrate .the .fast .feedback .which .
the .system .guaranties .and .the .interactivity .of .a .class, .full .of .intense .students’ .work .and .maximum .potential . .

Keywords: NetSupportSchool, .„Cylinder of the truth“, .innovative .practice, .feedback

Укрепване . на . връзките . между . предметите . български . език . и . ИТ . по . начин, . който . осигурява .
развитие .на .потенциала .на .всеки .млад .човек, .представлява .сърцевината .на .училището .на .бъдещето . .
Учителите, .които .се .стремят .да .въведат .и .осигурят .по-добро .преподаване .и .учене .посредством .мо-
дерните .технологии, .могат .с .право .да .се .нарекат .новатори . .Училищата .днес .трябва .да .инвестират .
много .повече .в .информационни .и .комуникационни .технологии .за .подкрепа .на .работата .именно .на .
тези .учители, .за .да .се .справят .с .предизвикателствата .на .непрекъснато .развиващите .се .технологии .

Информационните . технологии . (ИТ) . осигуряват . разнообразие . от . методи . и . средства, . които .
разкриват . нови . възможности . в . класната . стая . . Те . определено . позволяват . да . се . подпомогне .
образователният .процес, .като .се .организира .по .начин, .който .отчита .индивидуалните .потребности .
на .учениците, .позволяват .също .така .да .се .изградят .у .тях .важни .компетентности, .необходими .за .
тяхната .бъдеща .реализация . .В .тази .насока .системата .NetSupportSchool .предлага .отлични .решения .за .
управление .на .класна .стая . .NetSupportSchool е .софтуер .за .управление .на .класни .стаи, .който .позволява .
на . учителите . да . обучават, . наблюдават . и . взаимодействат . с . всеки . ученик, . с . отделни . групи . или . с .
целия . клас . едновременно . . Софтуерът . позволява . на . учителите . да . задават . на . учениците . различни .
видове .задачи .и .тестове . .Чрез .неговото .прилагане .те .имат .достъп .само .до .определени .от .учителя .
софтуерни . приложения, . което . води . до . пълноценно . провеждане . на . учебния . процес . и . ефективно .
обучение . в . часовете . по . ИТ . . Системата . може . да . бъде . използвана . и . от . преподаватели . по . всички .
други .учебни .дисциплини . .Учителите .имат .възможност .да .наблюдават .какво .се .случва .на .екрана .на .
всеки .един .ученик, .да .показват .неговата .работа .чрез .проектор .и .интерактивна .дъска, .както .и .да .
контролират .напълно .действията .му . .Системата .за .тестове, .която .предлага .софтуера, .е .още .едно .
предимство .за .бърза .и .ефективна .оценка .на .знанията .и .постигане .на .по-добър .резултат .от .учебния .
процес . .Функцията .„ученически .дневник“ .записва .днешния .урок .в .PDF .файл, .който .учениците .лесно .
могат . да . преглеждат . вкъщи . . Продуктът . предлага . следните . възможности . за . експеримент . в . час: .
работа .в .интернет .с .различни .приложения, .управление .на .принтери, .инструменти .за .презентация .
в .реално .време, .иновативна .езикова .лаборатория, .предоставяща .връзка .между .аудио- .и .визуалното .
наблюдение . .NetSupportSchool предоставя .модул .за .въпроси .и .отговори, .като .осигурява .лесен .начин .
за . активно . оценяване . на . наученото . в . клас . . Чрез . него . учителите . могат . да . наблегнат . на . важните .
моменти .и .да .улеснят .учениците .в .разбирането .на .материала . .

Фигура 1. Принципна схема на системата NetSupportSchool

Най-значимото . предимство . обаче . е . интеграцията . на . NetSupportSchool . със . системата . за .
дистанционно .обучение . .С .негова .помощ .при .предаването .на .тестовете .например .учителят .може .
да .блокира .използването .на .всички .други .програми .освен .нужната .за .попълване .на .самия .тест, .така .
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че .ученикът .да .не .прибягва .до .нерегламентирани .„подсказвания“ . .Преподавателят .може .също .така .
да .наблюдава .в .реално .време .изпитния .процес .и .да .оценява .подготовката .на .учениците .си .още .преди .
да .финализират .теста . .А .докато .те .попълват .въпросника, .на .техните .екрани .може .да .се .изобразя-
ва .таймер .с .обратно .броене . .След .завършване .на .теста .учениците .получават .електронен .екземпляр .
с .верните .отговори .и .опция .за .сравняването .им .с .техните . .Обучаващите .се .използват .независима .
операционна .среда, .осигурена .от .Windows .Multipoint .Server . .

Решението . на . преподавателя . по . БЕ . за . ефективно . използване . на . ИТ . в . този . час . е . свързано .
с . конкретните . цели, . поставени . за . този . един . час . . Фокусът . беше . насочен . към . задълбочаване . на .
познанията .по .отношение .на .начина .на .използването .на .възможностите .на .софтуера .и .как .те .могат .
най-добре .да .бъдат .приложени, .за .да .съдействат .на .процеса .на .учене, .на .обобщаване .и .на .затвърдяване .
на .получените .в .предходните .часове .по .български .език .знания . .Урокът .на .тема: .„Съвместна .употреба .
на .глаголните .времена .и .наклонения“ .е .обобщителен .и .в .същото .време .– .експериментален, .защото .
за .първи .път .в .този .клас .и .в .това .училище .се .прилага .изцяло .ИТ .в .обучението .по .български .език . .
Упражненията .са .от .различен .вид .и .учениците .трябва .не .само .да .обобщят .и .затвърдят .знанията .
си .върху .различните .наклонения, .но .и .да .ги .приложат .на .практика, .като .решават .тестови .задачи, .
подобни .на .тези, .които .се .дават .на .НВО .(национално .външно .оценяване) . .Целта .на .преподавателите .
е . следната: . да . се . покажат . възможностите, . които . предлага . системата . NetSupportSchool – „Един 
компютър – много . работни . станции“ в . образователния . процес, . да . се . демонстрира . бързината . на .
обратната .връзка .и .интерактивността .на .един .час, .в .който .всички .ученици .работят .интензивно .
и .трябва .да .реализират .максималното .от .своя .потенциал . .За .да .се .осъществи .концепцията .на .часа, .
преподавателят .по .български .език .разчита .на .помощ .на .своя .колега .по .ИТ .–Атанаска .Пенева . .Класът .е .
разделен .на .три: .едните .ученици .работят .по .двама .на .компютър .(работа .на .групи), .други .– .са .сами .на .
една .работна .станция .(самостоятелна .работа), .а .трети .– .използват .работни .листове(традиционен .
метод .на .работа .в .час .по .български .език) . .Място .на .провеждане .на .урока-кабинетът .по .ИТ . .Броят .на .
компютрите .в .класната .стая .е .14; .брой .ученици .– .28 .

Подготвителният .етап .включва .следните .дейности:
 .y Работа .с .учениците .по .учебната .програма, .преподаване .и .упражняване .на .следните .урочни .еди-

ници, .които .са .в .съответствие .с .ДОИ:
 .y наклонение .на .глагола . .Изявително .наклонение;
 .y повелително .наклонение . .Условно .наклонение;
 .y преизказни .глаголни .форми .

 .y подготовка .на .домашната .работа .от .преподавателя .по .БЕ .
 .y Създадената .електронна .поща .bel_7gklas@abv .bg, .е .достъпна .за .всички .ученици .от .класа . .На .то-

зи .e-mail .преподавателят .изпраща .домашната .работа .за .урока .като .прикачен .файл . .Учениците .
трябва .да .отворят .пощата .на .класа, .да .свалят .прикачения .файл, .да .изпълнят .указанията .и .да .
напишат .писмо, .с .което .да .изпратят .домашната .работа;

 .y Изработване .на .учебна .презентация, .с .която .още .веднъж .да .се .повторят .изводите, .направени .
от .домашната .работа, .да .се .обобщят .и .затвърдят .знанията .на .учениците .за .съвместната .
употреба .на .глаголните .времена .и .наклонения .

 .y Подготовка .на .разнообразни .задачи .и .упражнения .от .преподавателя .по .БЕ, .с .които .учениците .
да .приложат .на .практика .своите .знания .

 .y Изработване .на .„ЦИЛИНДЪР .НА .ИСТИНАТА“ .и .карта .„Моята .самооценка“ .от .преподавателя .
по .БЕ ./тъй .като .тази .задача .е .свързана .със .самооценката, .която .всеки .един .ученик .ще .даде .за .
себе .си, .се .разчита .на .елемента .на .изненадата .в .края .на .часа/ . .

Реализация:
 .y Проверка .на .домашната .работа .– .това .бе .основен .момент .от .реализацията .на .концепцията .

на . урока, . тъй . като . се . осъществи . пред . погледа . на . всички . . Чрез . използването . на . Интернет, .
мултимедия . и . компютърната . система . NetSupportSchool всеки . един . ученик . можеше . да . влезе .
в . пощата . на . класа, . да . отвори . своята . домашна . работа . и . да . коментира, . сверява, . анализира .
написаното . .Преподавателят .по .БЕ .с .помощта .на .колегата .по .ИТ .можеше .да .види .всяка .една .
домашна .работа .и .да .я .коментира .на .екрана .пред .всички . .За .групата .ученици, .които .не .бяха .на .
компютър, .се .процедираше .по .следния .начин .– .техните .домашни .работи .се .принтираха, .бяха .
им .раздадени .и .така .те .също .участваха .в .процеса .на .обсъждането .
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Фигура 2. Обсъждане на домашната работа

 .y Преход .към .следващия .етап .от .урока .беше .учебната .презентация .с .изводите, .до .които .дос-
тигнаха .учениците .при .обсъждането .на .домашната .работа;

Същинска .част .от .урока, .в .която .най-ефективно .се .осъществява .интеграцията .между .двата .
предмета .– .БЕ .и .ИТ

 .y Решаване .на .различни .упражнения, .които .имаха .за .цел .да .проверят .уменията .на .учениците .за .
правилна .и .уместна .употреба .на .глаголните .времена .и .наклонения:

 .y Упражнения .за .откриване .на .глаголните .форми .в .различните .наклонения;
 .y Упражнения .за .свързване .на .термин .и .глаголна .форма;
 .y Въпросник .от .отделни .твърдения, .на .които .учениците .трябва .да .отговорят .с .Да/Не/ .Не .знам.

В .този .етап .от .урока .се .прояви .и .реализира .в .най-голяма .степен .иновативността .на .концепцията .
на .преподавателите, .защото .системата .NetSupportSchool бе .използвана .в .своя .максимален .потенциал .
съобразно .целите, .поставени .за .конкретния .час . .Ход .на .този .етап .от .урока:

 .y Преподавателят . по . ИТ . изпрати . файл . от . своето . работно . място . със . задачата, . в . която .
учениците .трябваше .да .разпознаят .глаголните .форми .от .различните .глаголни .наклонения .и .
да .ги .подчертаят .или .оцветят .в .съответния .цвят .– .във .всеки .един .момент .преподавателят .
по . БЕ . можеше . да . види . работата . на . всяка . една . група . благодарение . на . възможностите . на .
компютърната .система, .а .всички .виждаха .на .дъската .чрез .проектиране .от .мултимедия .както .
задачата, .така .и .работата .на .отделни .ученици .или .групи . .За .работещите .на .хартиен .носител .
задачата .бе .принтирана .и .предоставена, .като .те .използваха .цветни .моливи . .В .обикновен .час .
тази .задача .би .отнела .поне .5 .пъти .повече .време .за .изпълнение .и .проверка .

Фигура 3. Упражнение за определяне на наклонението в различни видове текстове 
според сферата на общуване
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 .y Преподавателят .по .ИТ .изпрати .втори .файл, .в .който .бе .следващото .упражнение . .Ученици-
те .трябваше .да .свържат .глаголни .форми .със .съответните .наклонения . .Бяха .приложени .знания .
от .часовете .по .ИТ .за .вмъкване .на .фигури .и .изчертаване .на .стрелки .с .различен .цвят . .Бе .демон-
стрирано .умело .изпълнение .на .задача .от .теста .за .НВО . .Чрез .бързината .и .адекватността .на .ре-
акция .учениците .доказаха, .че .са .овладели .образователния .минимум .

Фигура 4. Упражнение за свързване на глаголно наклонение с глаголна форма

 .y Следващата .задача .показа .пълния .капацитет .на .компютърната .система .за .обратна .връзка . .Во-
деща .роля .за .подготовката .на .този .момент .от .урока .имаше .учителят .по .ИТ .

Фигура 5. Електронен въпросник

Чрез .задаване .на .въпроси, .на .които .да .се .отговори .с .ДА/ .НЕ/ .НЕ .ЗНАМ, .можеше .да .се .получи .ин-
формация .за .това .колко .ученици .бяха .отговорили .вярно, .какъв .е .техният .процент, .както .и .бързина-
та, .с .която .се .бяха .справили . .Преподавателят .по .БЕ .предварително .бе .подготвил .въпросник .от .10 .
въпроса . .Те .бяха .вписани .в .дневника .на .компютърната .система .от .учителя .по .ИТ, .който .изпращаше .
всеки .въпрос .до .всички .работни .станции . .Учениците .трябваше .да .прочетат .въпроса .и .да .изпратят .
отговора .си .възможно .най-бързо . .Учителят .моментално .получаваше .обратна .връзка .

Фигура 6. Обратна връзка
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Стана .ясно, .че .учениците .са .отговорили .с .ДА .на .първия .въпрос .от .дневника .и .с .НЕ .на .четвъртия .
въпрос . .Отговорите .на .другите .въпроси .бяха .проследени .с .интерес .от .всички, .които .имаха .възмож-
ност .да .видят .прогреса .на .дъската . .Учениците .от .третата .група .действаха .на .хартиен .носител .и .
се .справиха .също .толкова .блестящо . .

Веднага .можеше .да .се .получи .информация .за .процента .на .отговорилите .с .ДА/НЕ/НЕ .ЗНАМ

Фигура 7. Процент на отговорите с ДА

Задачата .предизвика .изключителен .интерес .сред .децата, .които .работеха .съсредоточено .и .от-
говорно .

Фигура 8. Един необикновен час

Вместо .стандартните .обобщителни .думи .за .резултатите .от .работата .в .часа .учителят .пре-
достави .пълна .свобода .на .своите .ученици, .които .въз .основа .на .всичко, .което .показаха, .трябваше .да .
направят .своята .прогноза .за .НВО . .Бе .изпратен .файл .от .преподавателя .по .ИТ .до .всяко .работно .мяс-
то .с .карта .за .самооценка . .

Фигура 9. Карта за самооценка
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Всеки .един .ученик .трябваше .да .попълни .своето .име, .да .напише .очаквания .брой .точки .от .Първи .
модул .(тест), .от .Допълнителния .модул .(преразказ), .а .след .това .– .общия .брой .точки . .Попълнените .
карти . за . самооценка . бяха . принтирани . и . поставени . в . „ЦИЛИНДЪР . НА . ИСТИНАТА“ . . Най-го-
лямото . предизвикателство . стоеше . пред . преподавателя, . който . също . постави . своите . прогно-
зи . за . очакваните . резултати . на . всеки . един . от . тях . . Акцентът . в . края . на . урока . бе . поставен . върху .
самооценяването, .комбинирано .с .външно .оценяване . .Тази .идея .на .преподавателя .по .БЕ .не .би .могла .
да . бъде . осъществена . ефикасно . без . помощта . на . колегата . по . ИТ . . Заедно . с . предизвикателството .
да . се . самооценяват . учениците . трябваше . много . бързо . да . попълнят . своята . карта, . да . принтират .
според .всички .изисквания .и .правила . .Креативността .на .преподавателя .по .БЕ .беше .в .пълен .синхрон .с .
техническата .подкрепа .на .колегата .по .ИТ . .Беше .демонстрирана .отлична .работа .в .екип, .при .която .
бяха .постигнати .поставените .цели .

Смелият . експеримент . на . двете . преподавателки . предизвика . интерес . в . местните . медии . и . бе .
отразен .в .няколко .електронни .издания .

Фигура 10. Отразяването на смелия експеримент

Положителните . изводи . от . тази . иновация . са . свързани . с . възможностите . за . обратна . връзка .
и . за . интензивна . дейност . във . всеки . един . момент . от . часа . по . български . език . . Това . би . стимулирало .
всички . колеги . да . работят . в . тази . насока, . тъй . като . могат . за . съвсем . кратък . отрязък . от . време . да .
проверят .както .домашната .работа .на .своите .ученици, .така .и .изпълнението .на .поставените .им .
задачи .в . часовете . .Дейности, .които . отнемат .часове .от .времето .на .учителя .по .български .език, . с .
тази .система .могат .да .се .осъществят .за .няколко .минути . .

Заключителен етап:
На .11 .06 .2013г ., .когато .резултатите .от .НВО .бяха .вече .ясни, .в .час .по .БЕ .бе .отворен .„цилиндъра на 

истината“, .и .бяха .направени .изводи .не .само .за .резултатите .на .7г .клас, .но .и .за .тяхната .самооценка .

Фигура 11. Директорът на училището (г-жа Кемчева) отваря „Цилиндърът на истината“

Интересно .беше, .че .само .при .една .ученичка .самооценката .напълно .съвпадна .с .реалния .резултат, .5 .
ученици .се .бяха .подценили, .а .всички .други .– .се .бяха .надценили, .тоест .самооценката .в .тази .крехка .възраст .
много .трудно .може .да .работи .като .елемент .от .системата .за .оценяване .при .обучението .по .БЕ .

Възможностите .за .приложение .на .компютърната .система .са .много .и .неограничени . .Може .да .се .
прилага .във .всички .класове, .паралелки .и .учебни .предмети . .Закупуването .и .инсталирането .на .тази .
система .стана .с .финансовата .помощ .на .МОН, .което .осигури .възможност .на .учителите .по .БЕ .и .ИТ .– .
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ИНОВАТИВНИ ПОДхОДИ В лИТЕРАТУРНОТО ОбУЧЕНИЕ, РЕАлИЗИРАНИ ЧРЕЗ 
бИОГРАФИЧНИя МЕТОД

INNoVoVaTIVE approach IN TEachING lITEraTurE rEalIzED 
ThrouGh bIoGraphIcal mEThoD
Kremena Dyulgerova
university „prof. Dr asen zlatarov“, burgas

abstract. The .present .paper .advocates .the .need .of .a .new .approach .to .teaching .literature, .one .which .takes .into .
account .the .biographical .approach . .It .provides .a .survey .of .the .methodological .views .on .the .problem .in .the .last .
30 .years .and .offers .innovative .ideas .to .be .included .in .the .methods .and .approaches .of .using .a .writer’s .biography .

Keywords: biographical .approach, .teaching .literature

През .80-те .години .на .миналия .век .мнението .относно .изучаването .биографията .на .даден .писа-
тел .в .училище .не .е .единодушно . .Разнородните .възгледи .се .обединяват .около .становището, .че .запо-
знаването .на .учениците .– .в .зависимост .от .техните .възрастови .особености .и .степен .на .естетиче-
ско .развитие .– .с .живота .на .писателя .е .етап, .без .който .не .може .да .протича .пълноценно .учебно-въз-
питателният .процес, .да .се .постигат .целите .и .задачите .на .литературното .обучение .[2, .с .8-9] . .Би-
ографичният .метод, .който .все .още .не .е .намерил .място .сред .останалите .методи, .акцентира .вни-
манието .си .върху .творчеството, .връзката .между .биографията .на .писателя .и .характеристиките .
на .литературните .произведения, .създадени .от .него . .В .този .метод .се .разглеждат .биографията .и .ли-
чността .на .даден .автор .чрез .значими .моменти .от .неговия .живот . .

Задачата .на .изследването .е .да .съпостави .методите .на .обучение .по .литература .през .80-те .годи-
ни .на .миналия .век .и .днес, .да .разкрие .техните .общи .черти .и .разлики, .да .открои .и .представи .инова-
тивни .подходи .в .литературното .обучение .чрез .биографичния .метод . .

Основният .подход .през .80-те .години .е .комплексният .подход . .Изучаването .на .биографията .на .
твореца .в .различните .образователни .степени .винаги .е .във .връзка .с .господстващите .тогава .идеоло-
геми . .Според .Милан .Енчев, .в .4-6 .клас .биографията .на .даден .автор .трябва .да .засяга .преди .всичко .дет-
ските .години .на .писателя .или .да .е .свързана .само .с .художественото .произведение, .което .предстои .
да .бъде .анализирано . .Той .посочва, .че .тази .информация .трябва .да .има .мемоарен, .автобиографичен .или .
биографичен .характер, .защото .по .този .начин .авторът .се .доближава .до .ученика, .постига .се .по-до-
бър . контакт . между . писател . и . читател, . става . по-достъпен . проблемът . за . творческата . личност . .
При .тогавашните .образователни .нагласи .в .5-7 .клас .не .се .изучават .биографията .и .творческият .път .
на .писателя, .тъй .като .се .смята, .че .учениците .нямат .необходимата .обща .литературна .подготов-
ка . .В .9-12 .клас .биографията .на .писателя .се .изучава .на .историко-литературна .основа, .чрез .писма .на .
дадения .творец, .автобиографични .материали, .свидетелства .на .негови .съвременници, .художествени .
произведения .и .др . .Милан .Енчев .посочва .също, .че .в .часовете, .посветени .на .биографията .на .писателя, .

Катя .Митрева .и .Атанаска .Пенева .– .да .развият .своя .иновативен .капацитет, .като .експериментират, .
осъществявайки .един .смел .скок .към .класната .стая .на .бъдещето .
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трябва .да .се .разкрие .същественото, .определящото .– .онова, .без .което .не .може .да .има .един .или .друг .
творец, .оставил .незаличими .следи .в .обществено-политическия .и .литературен .живот, .превърнал .се .
в .национална .гордост .и .слава . .Учениците .трябва .да .получат .една .по-цялостна .и .завършена .предста-
ва .за .индивидуалния .му .облик .и .като .художник .и .като .личност . .Основните .методи .и .форми, .които .
се .прилагат, .са:

 .y разказ .или .лекция .за .живота .и .творчеството .на .писателя;
 .y беседа .по .предварително .поставени .въпроси .и .задачи .за .проучване .на .поместения .в .учебника .

материал .за .писателя .или .от .други .източници;
 .y самостоятелни .доклади .или .съобщения .на .ученици .за .отделни .моменти .и .страни .от .живота .

и .творчеството .на .писателя;
 .y посещения .на .къщи .музеи;
 .y прожекция .на .диафилми .

Основните .видове .уроци, .които .се .реализират, .са:
 .y документален .– .използват .се .писма .и .различни .фотографии, .което .води .до .самостоятелна .поз-

навателна .дейност .на .учениците, .кара .ги .да .сравняват, .анализират, .обобщават .и .правят .съ-
ответните . изводи, . изявявайки . непринудено . емоционалната . си . оценка . за . него . . Вниманието .
тук .е .насочено .само .върху .отделни .страни .на .авторовата .личност;

 .y обобщителни . уроци . – . дават . възможност . да . се . систематизират . знанията . на . учениците . за .
един .или .друг .писател, .да .погледнат .на .неговия .живот .и .литературно .дело .по .друг .начин . .[2]

В .средата .на .80-те .години .методите .се .запазват, .но .подходът .става .теоретичен . .Той .форми-
ра .основните .литературоведски .понятия, .отнасящи .се .до .изразно-изобразителни .средства .на .ху-
дожествения .език . .Тази .образователна .парадигма .предполага: .в .5-7 .клас .– .изразително .четене, .радио, .
театър, .кино; .в .7-8 .клас .– .цялостен .анализ .на .литературните .произведения, .разкриване .отношение-
то .между .отделната .част .и .цялото; .в .8-9 .клас .– .т .нар . .литературоведски .метод .на .изследване .и .по-
знание, .изучаване .на .литературната .творба .като .естетически .факт, .въвеждане .на .самостоятел-
ни .изследвания . .

В .биографичния .метод .пресечна .точка .на .отношенията .на .реалността .и .традициите .става .би-
ографичният .автор, .а .не .авторът .на .субекта .на .съзнанието, .концептуалният .автор, .израз .на .кой-
то .е .художественият .текст .[1] . .В .основата .на .биографичния .метод .стои .представата .за .това, .че .
авторът .на .дадено .произведение .е .жив .човек .с .неповторима .биография .и .събития, .които .влияят .на .
неговото .творчество; .той .е .„вписан“, .„потопен“ .в .своето .време, .което .определя .избора .на .теми .и .
сюжети .на .неговите .произведения . .Основните .способи, .които .се .използват, .са:

 .y изложение-възприемане .(слушане) .при .разказа;
 .y лекция;
 .y обяснение;
 .y въпрос-отговор .при .беседата;
 .y задача .– .изпълнение .при .самостоятелна .работа . .

Ще .илюстрираме .това .с .примерна .таблица .за .урок .по .литература .– .„Хамлет“ .на: .У . .Шекспир .

Таблица1. Варианти на работа в урока по литература 
с оглед прилагане компоненти а биографичния метод

Вариант .1 . Вариант .2 Вариант .3 .

СР .с .Б .– .четене .и .коментар .
на .1 .действие .

Б . – . възпроизвеждаща, . въз . основа .
на .знания .по .история .за .Англия .в .
17 .в ., .ЛМ .– .личност .и .творчески .
път .на .Шекспир .

Б .– .възпроизвеждаща, .ЛМ, .СР .– .съ-
общения . върху . самостоятелни .
четени .или .гледани .творби .на .Ше-
кспир .

Разказ .– .аналитичен, .с .беседа .
върху .останалите .действия .

Б .– .възпроизвеждаща .и .аналитич-
на, .съчетана .с .разказ .върху .тема-
тично .съдържание . .

Б . – . евристична, . върху . самосто-
ятелни . задачи . за . драматическо .
действие . и . характери . в . 1 . дейст-
вие . . СР . – . четене . и . коментиране .
на .диалози .и .монолози, .ЛМ .за .същ-
ността .на .монолога .
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Б . – . проблемна, . по . самосто-
ятелни . задачи . върху . трите .
монолога .на .Хамлет .за .офор-
мяне .на .характеристика .

Б .– .евристична, .проблемна .с .дис-
кусионни . елементи, . за . изяснява-
не .развитието .на .драматическо-
то .действие .и .драматически .ха-
рактери .

Разказ . на . ученици . по . самостоя-
телни . задачи . за . развитие . на . сю-
жетна . линия . и . драматически-
те .конфликти .в .трагедията; .Б .– .
евристична .и .проблемна, .с .елемен-
ти . на . дискусия . (по . предварител-
но .поста-вени .задачи) .

Самостоятелна . творческа . ра-
бота . с . Б . – . аналитична, . изпъл-
нение . на . диалози . и . монолози . от .
„Хамлет“ . с . оценки; . СР . – . доклад, .
съобщения . от . изследователски .
задачи, .Б .– .проблемна: .безсмъртие .
на .образа .

Легенда: СР – самостоятелна работа; ЛМ – лекционен метод; Б – беседа

Очевидно .е, .че .и .преди .три .десетилетия, .и .днес .не .се .отделя .специален .урок .– .биография, .а .се .из-
ползват .различни .методи .и .похвати, .които .учителят .може .да .комбинира . .

В .наши .дни .изучаването .на .биографията .на .даден .писател .присъства .във .всички .образовател-
ни .степени, .но .се .интерпретира .по .различен .начин . .В .4-5 .клас .информацията .относно .биография-
та .на .даден .писател .се .поднася .синтезирано .в .рамките .на .5-6 .мин ., .споменават .се .годината .на .раж-
дане, .на .смъртта, .някои .негови .най-известни .произведения, .използва .се .показ .на .портрет .и .книга . .
В .5-12 .учителят .има .възможност .да .избира .между .различни .подходи .или .да .ги .приложи .в .комбина-
торика:

 .y биографичен .– .животът .на .писателя .може .да .обясни .насоката .и .съдържанието .на .литератур-
ната .творба;

 .y културно-исторически .– .биографията .на .писателя .трябва .да .бъде .свързана .със .средата, .в .коя-
то .е .израснал .творецът; .

 .y психологически .– .основава .се .на .убеждението, .че .истинският .живот .на .писателя .е .в .художест-
вения .текст, .а .не .в .житейската .му .биография;

 .y социологически .– .свързва .биографията .с .определени .социални .идеи . .[4, .5]
В .9-12 .клас .биографичните .подробности .се .представят .под .знака .на .проблема .за .формиране .на .

творческата .личност, .напр . .отношението .на .Яворов .към .борбите .в .Македония . .
Това, .което .предлагам, .е .биографичният .подход .да .бъде .реализиран .системно .в .обучението .по .ли-

тература . .Така .учениците .ще .добият .по-ясна .представа .за .живота .на .даден .автор, .което .ще .дове-
де .до .по-голям .интерес .към .творчеството .му, .към .книгите, .като .развие .тяхното .творческо .мисле-
не . .За .целта .предлагам .примерен .урок-биография, .реализиран .чрез .биографичния .подход .в .обучение-
то .по .литература . .

Таблица 2. Приложение на принципите за изграждане на урок-биография

Принцип Приложение Примери

Хронологичен Биографията . е . изградена . по . опре-де-
лена . схема . – . семейна . среда, . образова-
ние, . първи . опити, . обществена . дей-
ност, .творчество

Структурата .на .урока .се .изгражда .в .
права . хронология . (от . раждането . до .
смъртта) . или . обратното . . Може . да .
се .разгледа .и .подтема, .напр . .трагеди-
ята .на .българския .писател .да .бъде .чи-
новник .

Епистоларен Реализира . се . чрез . въвеждане . на . фраг-
менти .от .лична .кореспонденция, .та-
ка .че .да .се .изгради .определен .сюжет .и .
тема . .

Представяне .на .произведения, .които .
съдържат .лични .чувства, .преживява-
ния .на .писателите, .напр . .стихотво-
ренията .на .Яворов .за .Лора, .на .Пенчо .
Славейков .и .др . .
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Мемоарен Използват .се .фрагменти .от .автоби-
ографиите .на .писателите

Показ . на . най-интересните . моменти .
от .живота .на .писателите, .с .цел .да .се .
засили . интересът . им, . напр . . Христо .
Ботев . и . неговите . добродетелни . де-
ла .и .др .

Игров Поставя . се . задача . с . игров . замисъл, .
чрез .която . се .прави .проверка .на . зна-
нията .за .даден .автор

Напр . . логически . задачи, . изважда . се .
откъс . от . текст . на . даден . писател, .
като . учениците . трябва . да . познаят .
на . кого . принадлежи . и . към . кого . е .
адресиран

Драматизация Изиграват .се .спектакли .и .моно-спек-
такли . .Учениците .получават .разпре-
деление . по . роли . или . сами . избират . в .
чий .образ .да .се .превъплътят .

Учениците . импровизират . върху .
предварително . зададени . произведе-
ния, . за . да . се . постигне . емоционално-
творчески .ефект .

По .време .на .урока .се .прилагат .следните .методи .и .похвати:
 .y портрет .на .писателя .във .физически .(снимка, .рисунка) .и .психологически .план;
 .y разказ .на .учителя .за .житейски .обстоятелства, .свързани .с .писателя;
 .y документален .или .художествен .биографичен .филм .за .писателя .– .прожекция; .въпроси;
 .y задочна .екскурзия; .
 .y реална .екскурзия .до .родния .дом .музей .или .до .местности, .свързани .с .живота .на .твореца . .[3, .4]

Анализът .на .специализираната .литература .и .собствените .ми .теоретични .изследвания .водят .
до .следните .изводи: .

В .литературното .обучение .се .използват .в .комбинаторика .различни .методи .и .похвати, .но .био-
графичният .метод .все .още .не .е .заел .полагащото .му .се .място .сред .тях .

Запознаването .с .биографията .на .писателя .в .средното .училище .робува .на .определена .моно-
тонност, .данните .за .жизнения .и .творческия .му .път .се .поднасят .еднопланово, .без .да .се .прово-
кират .проблемност .и .желание .за .допълнителна .информация . .Този .подход .трябва .да .се .промени .
чрез .въвеждане .на .провокативни .моменти, .на .дискусии, .продукти .на .информационни .техноло-
гии .и .т .н .

Личното .ми .убеждение .е, .че .в .часовете .по .литература .още .от .5 .клас .трябва .да .се .отделя .специа-
лен .час .за .урок-биография, .като .по .този .начин .учениците .ще .добият .по- .ясна .представа .за .автора, .
авторовите .намерения, .ще .развие .тяхното .естетическо .и .творческо .мислене . .
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ПИсАНЕТО НА ПРИкАЗкИ – ПЪТ кЪМ РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕскОТО МИслЕНЕ

WrITING STorIES – Way To ThE DEVElopmENT of crEaTIVE ThINKING
Verka maratilova
prof. Ivan bakakliev Secondary School, pazardzhik

abstract. Different .techniques .used .in .the .process .of .writing .tales .are .mentioned .in .the .report . .A .plan .for .
creative .writing .is .suggested, .which .makes .literature .classes .emotional .and .attractive .to .student . .Everybody .has .
creative .skills . .Creativity .is .a .kind .of .therapy . .What .are .fairytales .made .with? .What .are .their .basic .ingredients? .
Children .are .fad .of .imaginary .words . .When .students .create .tales .through .play, .they .learn .how .to .combine .their .
ideas . in . interesting . stories . .By .writing . tales, . students .develop . their . logical . thinking .and .gain .confidence .when .
people .show .interest .in .their .ideas .

кeywords: .fairy .tale .writing, .creative .thinking, .literary .games .to .create .stories .

Часовете .по .литература .са .непривлекателни .за .учениците . .Причините .за .това .са .учебните .ме-
тоди .и .средствата .за .обучение, .проектирани .в .учебниците, .и .реализирането .им .в .учебната .практи-
ка, .което .невинаги .е .творчески .осмислено .и .в .синхрон .със .съвременните .тенденции .в .образованието, .
свързани .с .промяна .на .отношенията .между .двата .субекта .в .образователния .процес; .с .изискванията .
за .създаване .на .интерактивна .среда .за .работа . .В .днешното .динамично .време, .в .което .новините .ос-
таряват .с .часове, .а .децата .се .развива .главоломно, .става .все .по-трудно .да .се .поддържа .интересът .към .
писаното .слово . .Компютърното .поколение .предпочита .атрактивния .син .екран, .запълва .времето .си .
с .игри, .които .усъвършенстват .сръчността .на .пръстите, .но .не .допринасят .за .развитие .на .личност-
та . .Затова .часовете .по .литература .стават .все .по-важни . .Често .те .са .единственото .средство .де-
тето .да .се .докосне .до .книгата, .която .да .му .помогне .да .се .противопостави .на .агресията, .на .безду-
ховността .и .пошлостта, .причакващи .ни .на .всеки .ъгъл . .Прогресивната .концепция .за .личностно .ори-
ентирано .обучение .поставя .редица .предизвикателства .пред .съвременната .образователна .система . .
Един .от .актуалните .проблеми .в .тази .насока .е .развитието .на .творческите .способности .на .малки-
те .ученици . .И .докато .преди .творчеството .се .възприемаше .като .мистичен .дар, .който .само .малцина .
привилегировани .притежават, .а .други .– .не, .и .задачата .на .учителя .се .свеждаше .до .това, .да .стимули-
ра .развитието .му .у .тези, .които .го .имат, .то .сега .надделява .позицията, .че .творчеството .е .форма .на .
поведение, .която .се .учи . .То .може .да .съпътства .живота .на .всяко .дете, .в .една .или .друга .степен, .в .за-
висимост .от .индивидуалните .му .способности, .като .се .развива .с .помощта .на .продуктивни .подходи .
и .техники .на .обучение . .Подборът .им .зависи .както .от .спецификата .на .учебния .предмет, .така .и .от .
индивидуалния .стил .на .преподавателя . .

Детето .винаги .ни .е .удивлявало .с .неуправляемия .си .заряд .от .въображение, .с .огромната .си, .неосъз-
ната .свобода .да .го .пилее, .с .лекотата, .с .която .твори .непрестанно, .без .дори .да .съзнава .това .

Играта, .която .е .в .основата .и .на .творческата .дейност, .съвсем .естествено .се .превърна .в .много .
резултатен .път .за .провокиране .на .творческото .мислене .на .децата . .Но .може .ли .едно .дете .„да .се .на-
учи“ .да .твори? .Проф . .Пол .Торънс .твърди: .„Не .само .че .може, .но .и .трябва“ . .Експериментът .и .резул-
татът .от .работата .с .деца .доказа, .един .такъв .труд .никога .не .е .напразен . .С .цената .на .много .внима-
ние, .такт .и .упоритост .дори .и .„най-трудните“ .деца .успяха .да .постигнат .своя .малък .връх . .Писмено-
то .изразяване .с .цел .по-добро .организиране .и .изясняване .на .мислите .немският .методик .Каст .нарича .
„структуриращо“ .писане . .Такова .е .писането .например .при .воденето .на .дневник . .Дневникът .се .пи-
ше .в .голяма .степен .заради .„терапевтичния“ .ефект .на .самата .дейност .писане, .защото .често .днев-
никът .не .се .чете .повече .и .обикновено .няма .друг .адресат .освен .пишещия . .Всъщност .така .започна .на-
шата .приказка .„Животът .е .приказка“ . .Посъветвах .децата .да .бъдат .творци . .Да .се .отнесат .сериоз-
но, .защото .именно .тази .приказка .ще .променя .живота .им . .

Децата .взеха .чисти .бели .листове, .намислиха .заглавие .и .започнаха .да .пишат .приказка . .Истинска .
приказка, .не .някаква .статия, .истинска, .вълшебна .приказка . .Припомнихме .само .как .започват .приказ-
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ките . и . да . започнат . и . те . така, . примерно: . „Някога . много . отдавна . живял . . .“, . „Имало . едно . време . . .“, .
„Веднъж .в .едно .далечно .царство . . .“, .„Някога, .много .отдавна, .през .девет .планини . .“ .– .изобщо .те .да .ре-
шават .как .да .започнат, .но .имаше .условие .да .е .приказно, .за .да .е .ясно, .че .се .пише .приказка . .Приказката .
на .техния .живот . .Важно .беше .да .се .пише .с .химикал .и .на .ръка .– .никакви .компютри! .Ръцете .ни .са .свър-
зани .и .се .управляват .от .кората .на .главния .мозък, .почеркът .ни .е .директното .отражение .на .нашия .
характери .мисли .и .състояние .в .момента . .Така .че, .се .пише .на .ръка!

Главният .герой .в .тази .приказка .трябваше .да .са .те . .Самите .деца . .Ако .искаха .някой .техен .близък .
да .е .здрав .и .щастлив, .то .в .приказката .трябваше .да .се .разказва .как .именно .те .са .щастливи .да .го .виж-
дат .в .прекрасно .здраве .и .в .щастие . .Дори .проблемът .за .който .пишеха .да .не .ги .касае .съвсем .пряко, .то .
приказката .трябва .да .е .за .тях .и .за .тяхното .отношение .към .този .проблем . .Имаше .условие .да .пишат .
приказката .с .техните .собствени .имена .или .да .дадат .някое .приказно .име .на .себе .си, .примерно: .„Жи-
вяла .някога .в .едно .далечно .царство .Мелиса, .приказна .принцеса .и .владетелка .на .голям, .приказен .замък“ . .
Или . . . .„Светулката .Ая .си .живяла .тихо .и .мирно .в .гората, .докато .един .ден . . .“ . .От .там .нататък .тряб-
ваше .да .пуснат .въображението .си .свободно .и .да .намислят .приказно, .красиво .име, .което .отразява .
техните .стремежи .и .мисли .относно .самите .тях . .Ласкави, .нежни, .мили .

Следващото .условие .беше .да .започнат .приказката .с .лошото, .най-лошото, .което .се .е .случило .в .
живота .им .и .което .ще .се .промени .по .време .на .приказката . .Да .разкажат .колко .трудно, .мъчително, .
бедно, .страшно, .болезнено .и .ужасно .са .живели . .Не .бива .да .се .пише .така: .„Живял .някога .ученикът .Пе-
тър .Христов .Димитров, .който .получавал .ниски .оценки .в .училище .и .никак .не .му .вървяло .в .живота“ . .
Исках .примерно .то .да .изглежда .така: .„Живял .някога .много .отдавна .Пешко .– .глупакът, .който .все .се .
трудел .упорито .в .замъка .на .злия .Крал, .но .никой .не .ценял .добрия .човек . .Кралят .не .го .забелязвал, .слу-
гите .го .товарили .с .още .работа, .наричали .го .глупак, .а .той .се .трудел .от .сутрин .до .вечер .с .добро .сър-
це .и .с .добри .мисли“ . .Трябваше .да .е .приказно, .но .все .пак .достатъчно .ясно, .за .да .се .разбере .за .какво .ста-
ва .въпрос . .След .като .опишеха .своите .трудности, .нещастия .и .несгоди .в .приказката .започва .хубава-
та .част .– .животът .се .преобразява . .Описват .това, .какви .чудеса .се .случват .в .живота .им . .Можеха .да .
включват .приказни .помощници: .феи, .змейове, .дракони, .вълшебни .пръчки, .добри .кръстници . . . . .И .като .
всички .приказки .– .след .като .всичко .е .станало .много .зле .и .опасно, .се .оправя .по-най .красив .и .невероя-
тен .начин . .Тук .бе .и .момента .да .опишат .в .приказката .как .се .сбъдва .тяхното .най-красиво .и .голямо .же-
лание .и .то .конкретно, .да .речем .така: .„И .Добрата .Кралица .се .оженила .за .Пешко, .когото .вече .никой .не .
наричал .Глупак .ами .всички .уважавали .и .дълбоко .ценели .и .защото .той .станал .добър, .мъдър .крал .и .ца-
рувал .богато .и .в .изобилие .дълги, .дълги .години“ . .А .завършекът .на .приказката .беше .ясен: .„И .заживели .в .
здраве .и .богатство .дълги .години!“, .„Три .дни .яли, .пили .и .се .веселили .и .аз .бях .там .и .аз .ядох .и .мед .по .бра-
дата .ми .капеше .и .видях .децата .и .внуците .им .здрави .и .щастливи .дълго .след .това“, .„никога .повече .не .
били .бедни .и .болни, .ами .останали .в .щастие .и .здраве .до .веки .веков .и .още .са .там .и .живеят .в .мир .и .сго-
вор . . .“ . .Като .я .завършиха .я .подписаха .задължително, .защото .така .установяваха .тяхното .авторско .
право .над .тяхната .житейска .приказка . .Най-важното .условие .беше .да .не .се .безпокоят .как .е .написана .
приказката .– .дали .е .добра, .просто .да .пишат .със .сърцето .си, .дори .после .като .я .четат .да .им .се .стру-
ва .глупава, .да .пишат .с .чувства, .с .емоции, .та .нали .това .е .приказка! .

Всички .приказки .са .добри .и .светли, .нищо .че .отначало .героите .претърпяват .трудности .и .несго-
ди, .всичко .в .приказките .завършва .прекрасно .– .не .забравяйте .това . .Приказките .трябва .да .са .красиви . .
Също .не .пожелавайте .злини .на .никого, .на .никого .в .приказката .не .вредете .– .всеки .ще .си .получи .заслу-
женото .по .приказен .начин . .Не .отправяйте .лоши .послания, .обърнете .се .към .детето .в .себе .си, .което .
вярва .в .доброто .и .иска .само .красиви .приказки .

Такава .приказка .може .да .се .напише .за .всеки .по-значим .проблем .в .живота .ни . .Само .мързелът .може .
да .ни .попречи . .

Този .вид .творческо .писане .отразява .и .някои .нови .идеи .в .съвременното .образование, .които .са .
свързани .с: .„Хуманизиране .на .образователния .процес“, .разбирано .като .извеждане .на .ученика .с .него-
вите .потребности .и .интереси .в .центъра .на .обучението .и .утвърждаване .на .други .роли .на .двата .су-
бекта .върху .основата .на .партньорство .и .сътрудничество . .Моята .цел .бе .да .поставя .ученика .в .една .
спокойна, .отпускаща .атмосфера .за .работа, .която .може .да .има .дори .терапевтичен .ефект .върху .не-
го . .Понякога .то .може .да .изисква .от .ученика .по-голяма .емоционална .ангажираност, .да .бъде .силно .ав-
тобиографично, .но .това .неминуемо .допринася .за .усилване .на .доверието .между .учителя .и .ученика .и .
за .създаването .на .отношения .на .сътрудничество .между .тях . .

Творческото .писане .изисква .и .писането .по .художествени .текстове . .То .също .може .да .е .подтик .за .
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приобщаване .към .писането .чрез .упражняване .на .креативност .в .процеса .на .писане .и .за .преодоляване .
на .неувереността, .на .страха .от .писменото .изразяване . .Като .„вход“ .към .темата .за .пряка .и .пренос-
на .употреба .на .думите .на .учениците .се .предлага .да .допълнят .части .от .сравнения .от .художествен .
текст .(неизучаван .в .училище) . .По-лесен .вариант .на .задачата .би .бил .да .попълнят .празните .места .от .
текста .с .предварително .дадени .изрази . .След .допълване .на .сравненията .учениците .могат .да .наблюда-
ват .и .трансформирането .на .простото .изречение .в .сложно, .мястото .на .съюзите .и .съюзните .думи .в .
изречението .и .да .изведат .закономерностите .в .пунктуацията .на .изреченията . .

Пр . .Допишете .сравненията: .
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .беше .толкова .студено, .колкото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .толкова .красиво, .колкото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .толкова .невероятно, .колкото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .толкова .тъжно, .колкото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .толкова .мрачно, .колкото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .толкова .недостижимо, .колкото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .така .зловещо, .като .че .ли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
„Когато .съм .самотен, .съм .като . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
„Когато .успявам, .се .чувствам .като . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
„Когато .ме .обидят .незаслужено, .се .чувствам .като . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ . .
За .развиване .на .творческото .отношение .към .употребата .на .думите .в .изречението .и .в .текста .

на .учениците .се .предлага .да .изиграят .играта .„Довърши .даденото .начало .на .изречението“ . .Изхождай-
ки .от .зададената .мисъл, .те .трябва .да .потърсят .най-подходящите .думи, .за .да .изразят .хрумванията .
си . .При .тази .игра .трябва .да .се .поощрява .езиковата .индивидуалност, .творческото .отношение .към .
езика, .а .не .придържането .към .клишетата .в .мисленето .и .в .изразяването . .

Пр . .Ако .можех .да .управлявам .времето . . .
Ако .светът .се .управляваше .от .децата . . .
Слизайки .на .дъното .на .океана . . . .
Продуцирането .на .собствен .текст .е .творчески .процес, .основан .на .ярки .образни .представи, .кои-

то .авторът .изгражда .във .въображението .си, .въз .основа .на .натрупаните .впечатления .от .заобикаля-
щата .го .обективна .действителност . .Когато .детето .наблюдава .пряко .света, .изпада .в .излишна .оп-
исателност, .търси .приликите .и .връзките .с .други .предмети .само .на .базата .на .външни .белези . .Зато-
ва .предложих .по-висша .форма .за .провокиране .на .образно .– .асоциативно .мислене .у .децата . .Така .се .ро-
ди .литературната .игра .„Какво .е .…… .?“ . .Както .всяка .друга .игра, .и .тази .си .има .свои .правила: .пита .се .
за .съществително .независимо .от .това, .дали .е .предмет, .животно, .или .друго .абстрактно .понятие, .а .
отговорът .обикновено .е .метафора, .търсена .на .базата .на .прости .или .по-разгърнати .сравнения . .Ос-
вен .правилата .– .отговорът .да .бъде .поетичен, .смешен, .метафоричен .или .поне .интересен, .оригинален, .
дошъл .съвсем .спонтанно, .децата .лесно .научават .и .забраните .на .тази .игра .– .в .никакъв .случай .да .не .се .
търси .буквално .тълкуване .на .въпроса .и .което .е .още .по-лошо, .да .се .заимства .от .чуждо .творчество .

В .началото .на .моята .работа .дори .и .не .подозирах .колко .полезна .ще .се .окаже .тази .простичка .ли-
тературна .игра .„Какво .е…… . .?“, .колко .често .ще .се .връщат .децата .към .нея .и .как .резултатите .и .ще .
се .включват .все .по-органично .в .останалите .литературни .игри . .С .други .думи, .тези .поетични .отго-
вори .станаха .заглавия .на .приказки, .дори .определиха .съдбата .на .героите .

Макар .и .закърмено .от .първите .си .дни .с .приказките .на .баба .и .мама, .макар .че .знае .почти .наизуст .кла-
сическите .образци .на .вълшебната .приказка, .децата .все .още .не .са .готови .да .съчиняват .свой .вариант . .За .
да .помогна, .трябваше .да .сведа .до .тяхното .ниво .знанията, .натрупани .през .вековете .в .изучаването .на .
вълшебната .приказка, .а .най-ценното .да .се .преведе .на .„детски .език“ . .В .„Граматика .на .фантазията“ .Джа-
ни .Родари .предлага .интересни .начини .за .използване .на .картите .на .Вл . .Проп .(функциите .на .вълшебната .
приказка) .– .31 .на .брой .за .съчиняване .на .нови .вълшебни .приказки . .Ето .какво .обяснява .на .нас, .възрастни-
те, .за .да .можем .да .помогнем .на .децата .да .разказват .и .пишат, .да .се .забавляват .и .смеят, .измисляйки .раз-
ни .истории .по .две .думички: .„Във .фантазийният .бином .думите .не .са .взети .в .обикновените .им .значе-
ния, .но .са .освободени .от .езиковия .порядък, .който .ги .свързва .във .всекидневната .реч . .Те .са .„учудени“, .на-
правени .са .„чудни“, .„преселени“ .са, .хвърлени .една .срещу .друга .на .фона .на .никога .невиждан .дотогава .не-
босклон . .Тогава .само, .мисля .аз, .те .се .намират .при .най-добри .условия, .за .да .родят .занимателен .разказ“ .

Фрагментарният .подход .при .сътворяването .създава .възможност .за .всеки .момент .от .приказ-
ното .действие .да .има .няколко .предложения, .от .които .да .се .избере .най-доброто . .Първата .разновид-
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ност .на .играта .без .карти .е, .когато .всеки .играч .предлага .герои .и .измисля .приключенията .им, .съобраз-
но .опростената .структурна .схема .– .герои: .Н .– .Непослушен .герой, .Ю .– .Юнак, .Д .– .Дарител, .О .– .Опа-
сен .враг; .основни .елементи .на .приказното .действие: .Б .– .Беда, .В .– .Вълшебни .дарове, .С .– .Сражение, .П .
– .Победа . .Този .подход .е .съобразен .със .спецификата .на .вълшебната .приказка . .При .втората .разновид-
ност .тази .схема .не .е .задължителна, .но .също .се .спазва .спецификата .на .жанра . .

Третата .разновидност .на .играта .без .карти .е .свързана .с .пародиране .на .класическата .структура .
на .вълшебната .приказка . .Това .е .трудно, .но .често .много .плодотворно .за .реализиране .на .възпитател-
ните .цели, .особено .с .по-големите .деца .от .IV .клас . .Те .вече .надскачат .жанровите .възможности .на .въл-
шебната .приказка .– .тя .трудно .претворява .проблемите, .които .ги .вълнуват . .Естествено .е .влечение-
то .на .децата .към .фантастиката, .но .още .не .са .овладели .умението .да .я .възприемат .пълноценно . .Па-
родирането .на .вълшебното .им .помага .в .този .преход .

В .четвъртата .разновидност .на .играта .без .карти .има .възможност .участниците .цялостно .да .
градят .вълшебна .приказка .или .фантастична .история . .Самостоятелната .работа .в .тези .игрови .ва-
рианти .може .да .бъде .без .предварително .насочване .– .всяко .дете .само .избира .герои .и .съчинява . .За .да .ор-
ганизирам .по .този .начин .играта, .децата .трябва .вече .добре .да .познават .другите .й .разновидности . .

Средното .ниво .в .умението .на .децата .да .градят .приказното .действие .се .изразява .само .в .редува-
не .приключенията .на .героите . .В .единични .случаи .срещаме .оформен .усет .за .градиране .на .събитията .– .
при .сражението .на .юнака .с .опасния .враг .някои .деца .измислят .все .по-трудни .и .опасни .схватки . .Мно-
го .рядко .малчуганите .успяват .сами .да .свържат .в .хармонична .композиция .и .да .градират .изпитания-
та, .възложени .от .дарителя .– .с .качествата .на .героя, .заради .които .получава .вълшебните .дарове .и .по-
стига .победа .в .борбата .с .опасния .враг .

Картите .са .разпределени .в .9 .комплекта . .
1 . . Приказно .царство .
2 . . Свят .на .предметите .
3 . . Растителен .свят .
4 . . Водни .обитатели .
5 . . Земноводни .и .влечуги
6 . . Птици
7 . . Насекоми
8 . . Бозайници
9 . . Изкуство
Рисунките .от .деветия .комплект .карти .– .царството .на .изкуството .– .не .са .номерирани . .Те .се .из-

ползват .във .всички .варианти .на .играта .за .илюстриране .със .средствата .на .различните .видове .изкуства .
Помагалата .от .поредицата .„Театър .на .детската .фантазия“ .обогатиха .възможностите .и .разви-

ха .способностите .на .децата . .Игровото .стимулиране .на .детската .читателска .и .творческа .актив-
ност .прави .по-радостен .учебно-възпитателния .процес, .спомага .за .създаването .на .нестандартно .– .
творческо . мислене . . Вълшебната . приказка . винаги . е . била . символ . на . оптимизъм, . борбеност . и . човеч-
ност . .Чрез .играта .„Театър .на .детската .фантазия“ .децата .тръгват .от .страната .на .вълшебствата .
към .живото .вълшебство .на .бъдния .мирен .свят, .който .те .самите .ще .трябва .да .създават .и .бранят . .
Тук .много .ни .помогнаха .шестте .игрови .форми, .обединени .в .три .книжки: .„Сладкодумко“, .„Живото .
вълшебство“, .„Ами .ако…“ .от .Маргарита .Дюлгерова .

При .първата .разновидност .на .играта .– .с .един .комплект .карти .– .трябва .да .се .избират .герои .и .да .
се .измислят .приключенията .им .само .в .границите .на .едно .царство . .Например .в .първата .игра .от .на-
учно-художественото .помагало .„Сладкодумко“ .се .играе .само .с .първия .комплект .карти .– .приказните .
герои .в .страната .на .вълшебствата . .Втората .игра .от .същото .помагало .е .за .приключенията .на .пред-
метите .в .царството .на .вещите . .Детската .фантазия .възниква .при .игровото .проникване .на .дете-
то .в .действителността . .След .като .бъде .усвоено .игровото .действие .и .игровото .поведение, .може .да .
се .приложат .по-сложните .разновидности .на .играта .с .осемте .комплекта .карти . .Може .да .се .органи-
зират .игри .с .2,3 .или .4 .комплекта, .като .се .определи .чрез .жребий, .от .кои .царства .ще .бъдат .героите .и .
къде .ще .протича .действието .

При .втората .разновидност .на .играта, .от .различни .комплекти .са .картите .за .героите, .а .приказ-
ното .действие .изцяло .протича .в .едно .и .също .царство . .Освен .това .може .да .се .получат .неограничен .
брой .варианти, .ако .се .избират .побратими .на .четирите .главни .герои, .като .се .използват .картите .от .
всички .комплекти . .Може .да .се .увеличат .героите .при .игра .с .природонаучна .познавателна .насоченост . .
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Например, .в .третата .игра .от .помагалото .„Живото .вълшебство“ .нещастие .сполетява .герои .бозай-
ници .и .растения, .юнаците .са .птици .и .насекоми, .дарителите .– .растение .и .влечуго, .а .враговете .– .рас-
тение .и .насекоми .

Друг .подход .е .показан .в .книгата .на .Джани .Родари .„Граматика .на .фантазията“ . .Играе .се .с .20 .и .по-
вече .карти .– .според .структурата .на .вълшебните .приказки .– .анализирана .от .Владимир .Яковлевич .
Проп . .Идеята .да .„се .съживяват“ .две .съществителни, .които .децата .сами .могат .да .избират, .да .се .пре-
върнат .в .истински .литературни .герои, .да .се .оставят .да .действат .в .невероятни .ситуации, .се .харе-
са .на .всички . .Двете .съществителни, .които .на .пръв .поглед .нямат .нищо .общо .помежду .си, .трябва .да .
излязат .от .обичайните .си .значения .и .да .бъдат .облени .с .фантастична .светлина . .Някой .деца .стигна-
ха .сами .до .идеята .да .открият .лесно .втората .думичка .като .рима .на .първата . .Винаги .съм .разчитала .
на .импровизацията .при .разказването .на .приказки . .След .като .детето .избере .героите .си, .му .оставям .
на .разположение .1-2 .минути, .за .да .мотивира .причините, .поради .които .те .ще .се .срещнат . .От .този .
момент .нататък .измислянето .продължава .на .глас . .Как .изглеждат .героите, .какви .са .характерите .им, .
къде .е .мястото .на .действие, .какво .ще .се .случи? .Всичко .се .решава .пред .очите .на .слушателите, .които .
могат .да .подсказват .и .да .предлагат .други .варианти .на .приказката, .но .само .ако .получат .разрешение .
от .самия .автор . .За .децата, .които .за .първи .път .се .опитват .да .разказват .по .този .начин, .това .прили-
ча .на .истинско .изпитание . .Но .за .онези, .които .веднъж .са .се .престрашили .и .са .успели .да .разкажат .ин-
тересна .приказка, .измислянето .на .глас .става .любимо .занимание . .Считам .този .начин .за .невероятен, .
защото .виждам, .че .говорещото .дете, .доверило .се .изцяло .на .своето .въображение .се .опира .и .на .актив-
ността .на .слушателите . .Съчиняването .на .цялостната .словесна .тъкан .на .вълшебната .приказка .се .
състои .в .измисляне .приключенията .на .героите .

При . формирането . на . умения . за . психологическа . характеристика . на . героя . много . ефективни . се .
оказаха .следните .техники:

 y Влизане в роля . .Тази .техника .предизвика .силен .интерес .у .учениците, .защото .е .в .игрова .форма . .В .
процеса .на .текстосъздаването, .при .устното .обрисуване .на .образа, .децата .пресъздават .с .помо-
щта .на .мимики, .жестове .и .поза .чувствата, .които .вълнуват .героят .им, .а .останалите .ги .от-
гатват .и .назовават . .Това .веднага .нажежава .емоционалната .атмосфера .в .часа .и .всички .ентуси-
азирано .се .включват .в .играта . .Друг .вариант .на .тази .техника .е:

 y Разказ на случката от името на даден герой. . При . тази . техника . се . прилага . Аз-формата . (1 .
л .,ед .ч ., . мин .св . вр .) . и . събитията . се . представят . като . собствени . наблюдения . и . впечатления . .
Допълнителните .инструкции .могат .да .бъдат: .Разкажи .какво .вижда, .чува .и .чувства .този .герой .

Най-трудно .за .учениците .се .оказва .изграждането .на .образната .система .в .техните .съчинения . .
Това, . от . една . страна, . се . дължи . на . позитивното . отношение . на . детето . към . света, . на . стремежа .
всичко, .което .го .заобикаля, .да .бъде .добро .и .красиво, .а .от .друга .– .на .липсата .на .познание .от .областта .
на .литературната .теория, .за .ролята .на .конфликта .като .основа .на .сюжетното .развитие . .Затова .
тук .е .възможно .използването .на .различни .техники, .като:

 .y Вариативност . в . избора . на . отрицателен . герой . който . е . предопределящ . за . сюжетното .
развитие . .Например: .Избери .с .кого .ще .се .бори .твоят .герой . .( . . . .с .лукав .и .зъл .царски .съветник; . . . .
с .разбойници; . . . .със .зла .вещица)

 .y Стимулиране .на .въображението .на .учениците .с .подходящ .текст-образец, .поставящ .дадена .
ситуация, . в . която . участват . определени . герои . . Децата . трябва . да . измислят . подходящо .
разрешение . на . въпросната . ситуация . и . да . я . претворят . във . вълшебна . история . . Тук . отново .
може .да .се .предложи .вариативност .в .развитието .на .един .от .образите: .Избери .какъв .ще .бъде .
твоят . герой . . ( . . . . добър; . . . . лош) . Запиши . как . ще . постъпи . той, . като . имаш . предвид . характера, .
който .му .избра .

Изграждане . на . образната . система . въз . основа . на . контраста . (техника . „Пирамида“) . При . тази .
техника . от . изключително . значение . е . подборът . на . подходяща . илюстрация, . даваща . възможност .
за .визуализацията .на .разликата .в .настроението .на . героите . .Учениците .трябва .да .отговорят .на .
въпроси, .фокусиращи .вниманието .им .върху .този .контраст, .като .използват .определен .брой .думи, .за .
да .построят .дадената .пирамида . .По .този .начин .неусетно .изграждат .и .сюжета .на .своя .текст . .Така .
се .осигурява .възможността .за .подбор .на .адекватен .езиков .изказ, .като .се .използва .самостоятелната .
форма .на .работа . .

Това .може .да .се .осъществи .чрез .следната .примерна .таблица: .
Представи си героя:
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Как .се .казва?  .
Как .изглежда?  .

Какъв .е .той .– .добър .или .лош, .
тъжен .или .смешен, .обикновен .или .
необикновен?

 .
 .
 .

Как .постъпва?
 .
 .

Формирането . на . умения . за . изграждане . на . образната . система . при . продуцирането . на . собствен .
текст .допринася .за .развиване .на .словотворческите .умения .на .малките .ученици, .като .ги .мотивира .
да .създават .оригинални .герои, .които .да .поддържат .жив .читателския .интерес .към .историята . .То .
съдейства .за .овладяване .на .стратегии .за .творческо .писане, .за .развитие .на .мисленето .и .въображението .
на .учениците, .както .и .за .формирането .на .индивидуалния .им .творчески .стил . .

Литературните .игри, .които .използвам .в .работата .си, .позволяват .на .децата .съвсем .естестве-
но, .без .да .си .дават .сметка .за .това, .изразявайки .и .опознавайки .себе .си .и .света, .да .преминат .през .ета-
пите .на .т . .нар . .творчески .процес .и .по .този .начин .да .се .подготвят .за .самостоятелна .литературна .
дейност . .Още .повече, .че .децата, .поставени .в .своята .обичайна .среда, .могат .не .само .да .участват .в .иг-
рите, .но .и .да .ги .усъвършенстват, .да .измислят .нови, .т . .е . .да .откриват .свои .пътища .към .създаването .
на .собствени .художествени .произведения .

Чрез .литературните .игри .ние .се .стремим .да .развием .наблюдателността .у .детето, .това .толко-
ва .необходимо .за .всеки .творец .качество . .Създаваме .непрестанно .условия .възприятието .да .участву-
ва .във .всички .етапи .на .творческия .процес .– .от .събирането .на .впечатления .и .използуването .на .макар .
и .малкия .детски .опит .до .окончателното .завършване .на .творбата .

Децата, .усвоили .литературните .игри, .почувствали .се .готови .сами .да .възприемат .света .със .се-
тивата .на .художник, .ме .зарадваха .с .първите .си .произведения .създадени .съвсем .самостоятелно . .А .то-
ва .означава, .че .те .няма .да .отминат .някои .от .най-важните .стадии .на .творческия .процес .
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ДВЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ИлЮсТРАЦИИ НА ИНФИНИТЕЗИМАлНИя МЕТОД
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assoc. prof. Dr borislav lazarov1, Irina Sharkova2
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abstract. The .infinitesimal .method .is .initially .implemented .in .the .secondary .school .as .an .introduction .to .the .
calculus .according .to .the .definition .of .the .limit .of .the .infinite .series . .The .extended .math .curriculum .contains .full .
of .matter .examples .how .the .calculus .theory .could .be .applied .for .geometrical .purposes, .e .g . .for .finding .the .length .
of .a .circular .arc .or .the .area .of .a .circular .sector . .This .foundation .allows .with .very .few .extra .efforts .to .extend .the .in-
finitesimal .method .onto .parabola . .There .are .several .arguments .for .doing .such .extension: .the .students’ .ability .to .
apply .the .formal .knowledge .and .skills .in .a .new .area .is .an .indicator .for .transferability .of .these .knowledge .and .skills; .
the .genesis .of .the .method .is .closely .related .to .the .quadrature .of .the .parabola .which .give .reasons .to .discuss .the .evo-
lution .of .the .infinitesimal .method; .some .valuable .geometrical .problems .could .be .stated; .meaningful .experimental .
activities .could .be .performed .by .dynamic .software . .The .paper .presents .our .findings .in .this .direction .during .a .pi-
lot .experiment .with .advanced .students .

Keywords: dynamic .geometry .system, .infinitesimal .method, .quadrature .of .the .parabola .

Увод
През .учебната .2010/2011 .година .беше .проведено .експериментално .обучение .на .изявени .ученици .

от .10 . .клас .на .основата .на .разработен .от .нас .контекстен .модел .[3] . .Първоначалният .замисъл .беше .
учениците .да .стигат .до .преоткриване .на .нетривиални .резултати .чрез .експериментална .дейност, .
реализирана .със .система .за .динамична .геометрия .(СДГ) . .В .процеса .на .изследването .се .отбелязаха .ня-
колко .момента .от .организационен .характер, .които .потенциално .имаха .отражение .върху .наблюда-
ваните .индикатори . .Например .поднасянето .на .съдържателен .нов .учебен .материал .едновременно .със .
запознаване .с .интерфейса .на .програмния .продукт .се .оказа .нецелесъобразно . .Друг .пример: .преговаря-
нето .на .основни .ГМТ, .изучавани .в .предни .класове .беше .направено .набързо, .а .това .впоследствие .изис-
кваше .връщане .към .някои .детайли .около .тези .ГМТ, .което .накъсваше .и .отклоняваше .основната .ли-
ния .на .поднасяне .на .материала . .

Тези .и .някои .други .въпроси .бяха .преразгледани .при .проектирането .на .експеримент .по .същата .
тема .през .учебната .2012/2013 .година, .вече .с .ученици .от .11 . .клас . .Учениците .бяха .запознати .със .СДГ .
GeoGebra .в .предишни .класове .и .можеха .свободно .да .работят .с .нея . .Модулът .Парабола беше .обогатен .
с .няколко .примера, .илюстриращи .инфинитезималните .методи, .чието .изучаване .започва .в .11 . .клас . .
Същевременно .беше .изготвена .нова .система .от .наблюдавани .индикатори, .в .която .се .отделяше .по-
добаващо .място .на .регистрираното .в .предното .изследване .слабо .пренасяне .на .знания .и .дедуктив-
ни .умения .изградени .в .традиционен .стил .(с .лист-и-молив) .при .експерименталната .среда .на .основа-
та .на .СДГ . .

Технологични параметри
Пилотният .експеримент .беше .реализиран .в .четири .занятия .в .паралелка .от .11 . .клас .на .Софийска-

та .математическа .гимназия, .провеждани .от .Борислав .Лазаров . .Занятията .бяха .в .рамките .на .СИП .
математика, .воден .от .Ирина .Шаркова . .По .време .на .експеримента .тя .проследяваше .индивидуалната .
работа .на .учениците, .задаваше .навеждащи .въпроси .в .сократов .стил, .които .свързваха .новия .матери-
ал .с .вече .разглеждани .теми .по .време .на .редовните .уроци . .Всяко .занятие .беше .от .два .учебни .часа, .про-
веждани .в .компютърна .зала .с .30 .работни .терминала .и .централен .управляващ .терминал . .От .терми-
налите .имаше .достъп .до .ИНТЕРНЕТ, .което .даваше .възможност .на .учениците .да .ползват .електрон-
на .поща .в .реално .време . .

Дейностите .се .реализираха .паралелно .ръчно .в .тетрадките .и .на .дъската, .както .и .на .компютъра .в .
СДГ .GeoGebra . .Компютърната .системата .се .поддържаше .от .Майя .Бангиева, .която .след .занятията .
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архивираше .работите .на .учениците .и .ни .ги .изпращаше .за .обработка . .Отделни .ученици .ни .изпраща-
ха .домашните .си .работи .по .електронната .поща . .

Преносът на знания, умения и нагласа 
Приемайки .теорията .на .Ван .Хийле .за .нивата .на .геометрично .мислене .[4], .може .да .определим .уче-

ниците .от .целевата .група .като .покриващи .ниво .4 .(формална .дедукция) .при .традиционното .подна-
сяне .на .материала .за .ГМТ .в .равнината . .Това .априорно .ни .даваше .основание .да .предполагаме .реализа-
ция .на .дейности .от .типовете .конструкция .и .дедукция .от .контекстния .модел .[6] . .Оказа .се, .че .по-
ставени .в .експериментална .среда .на .СДГ .някои .ученици .не .винаги .демонстрират .характерните .осо-
бености .и .за .ниво .3 .(неформална .дедукция) .[4] . .

Една .динамически .устойчива .конструкция .в .СДГ .изисква .логическо .подреждане .на .свойствата .на .
конструираните .обекти, .спазване .на .йерархията . .В .първите .занятия .за .голяма .част .от .учениците .
обвързването .на .свойствата .на .геометричните .обекти .с .алгоритмите .за .конструирането .им .се .по-
стигаше .след .многократни .проби-и-грешки, .което .означава .неустойчив .пренос .на .придобитите .в .
часовете .по .геометрия .знания, .умения .и .нагласа .(ЗУН) .в .новата .среда .на .СДГ, .т .е . .не .може .да .се .говори .
за .завършено .изграждане .на .ключови .компетенции .3 .и .4 .в .смисъла .на .общата .дефиниция .[5] . .Ние .оба-
че .приемаме, .че .по-скоро .не .може .да .се .говори .за .синергичен .ефект .на .изградени .ЗУН, .което .означава, .
че .по .време .на .експеримента .учениците .тепърва .изграждаха .компетенция .от .синтетичен .тип .[7] . .

Като .доказателство .за .нашата .теза .ще .приведем .следния .пример . .Поставена .е .задача .да .се .по-
строи .парабола .по .дадени .фокус .и .директриса, .след .което .да .се .изследва .ъгълът, .под .който .парабола-
та .се .вижда .от .точка .от .директрисата . .На .фигура .1 .е .показан .работен .екран .от .решението .на .уче-
ника .на .компютър .2 . .Параболата .е .построена .с .оператора .за .построяване .на .парабола .по .фокус .(точ-
ката .C) .и .директриса .(правата .АВ), .прекарани .са .допирателните .към .параболата .с .оператора .за .до-
пирателни .през .точката .А, .указан .е .ъгълът .между .допирателните . .Експериментална .работа .не .мо-
же .да .се .проведе .на .такъв .чертеж, .понеже .изследваният .параметър .променя .цялата .конструкция . .

Фигура 1. Работен екран на ученика на компютър №2.

Ясно .е, .че .ученикът .знае .добре .дефинициите .на .отделните .обекти .(ниво .4 .по .Ван .Хийле) . .Поот-
делно .всеки .обект .е .построен .с .адекватни .средства .– .ученикът .познава .и .интерфейса .на .програмния .
продукт . .Когато .трябва .да .създаде .опитна .постановка, .ученикът .трябва .да .синхронизира .своите .
ЗУН .от .двете .области .в .обща .дедуктивна .схема .– .тук .вече .нещата .не .винаги .се .получават . .

Приведеният .пример .е .характерен .повече .за .работата .на .учениците .в .първите .занятия . .Веднага .
ще .отбележим, .че .ученикът .на .компютър .1 .правилно .създаде .опитна .постановка .и .проведе .пълноцен-
но .изследователско .търсене . .Разгледани .са .две .положения .на .параболата .и .е .проследен .ъгълът .на .види-
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мост .на .параболата .от .точки .от .директрисата .(Фиг . .2) . .Този .ученик .притежава .компетенция .от .
синтетичен .тип, .която .му .позволява .да .постига .елементи .на .ниво .5 .(строгост) .по .Ван .Хийле .за .съ-
ответната .геометрична .тема . .На .дясната .парабола .ученикът .изследва .взаимното .положение .на .фо-
куса .и .хордата .с .краища .допирните .точки .

Фигура 2. Работен екран на ученика на компютър №1.

Разширяване обсега на синтетичната компетенция
Учебната .програма .в .профилирана .подготовка .11 . .клас .започва .с .въпроси .за .прогресии .и .граница .

на .редица . .Инфинитезималният .метод .е .разработен .строго, .подкрепен .е .със .съдържателни .прило-
жения, .част .от .които .са .геометрични . .Подробно .се .разглеждат .въпросите .около .дължина .на .дъга .от .
окръжност .и .лице .на .кръгови .части .(изрез, .отрез, .лунички) . .Всичко .това .предполага, .че .учениците .
трябва .да .могат .свободно .да .пренасят .идеи .от .анализа .в .геометрията, .да .работят .с .обобщаващи .
понятия . .Доколко .се .постига .такъв .пренос .е .въпрос, .пряко .кореспондиращ .с .контекста, .в .който .се .е .
изграждала .компетенция .от .синтетичен .тип . .

Нашата .теза .е, .че .наличието/отсъствието .на .пренос .на .ЗУН .в .нов .контекст .може .да .се .просле-
ди .със .следните .два .индикатора:

I1: .съставяне .на .динамично .устойчиви .СДГ .конструкции;
I2: .експериментиране .(творческо .търсене) .с .СДГ .конструкции . .
Проследяването .на .тези .индикатори .беше .в .рамките .на .занятие, .проведено .на .17 .декември .2012 .

г . .В .хода .на .занятието .бяха .разгледани .следните .въпроси:
Архимедови .триъгълници .– .индивидуална .работа .
Квадратура .на .парабола .– .индивидуална .работа .
Вписан .в .парабола .триъгълник .– .свойство .на .лицето . .
Контекстът, .в .който .се .проследяваше .наличие .на .изградена .синтетична .компетенция .на .ученици-

те, .включва: .граница .на .геометрична .прогресия, .изучавана .в .редовните .часове; .работа .със .СДГ .в .СИП; .
три .предшестващи .занятия .от .модула .Парабола, .посветени .на .дефиницията .чрез .фокус-директриса, .
отражателното .свойство, .извеждане .на .уравнението . .По .този .начин .в .проведеното .занятие .трябва-
ше .да .се .даде .възможност .на .учениците .да .изградят .синтетичен .модел .за .понятието .лице, .в .който .да .
демонстрират .пренос .на .ЗУН .от .анализа, .геометрията .и .информационните .технологии . .

Трябва .да .отбележим, .че .в .предните .занятия .беше .проследяван .индикаторът .дедуктивни умения .
(в .преки .и .косвени .доказателства) . .Наблюденията .ни .в .поредица .нетривиални .въпроси .не .установи-
ха .проблеми .с .дедуктивните .схеми, .които .прилагат .учениците . .Нещо .повече: .учениците .атакуваха .
многопосочно .поставените .задачи, .предлагаха .оригинални .решения, .формулираха .ясно .и .точно .хипо-
тези, .записваха .коректно .изводите .си . .Тук .ще .вмъкнем, .че .отново .(както .през .2010/2011 .г .) .беше .на-
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блюдавано .как .в .някои .от .задачите, .особено .в .първото .занятие, .част .от .учениците .не .правеха .връз-
ка .между .задавания .въпрос .и .придобитите .ЗУН .по .геометрия .от .училищния .курс, .което .им .прече-
ше .да .направят .верни .наблюдения, .да .анализират .съответната .конструкция, .а .оттук .и .да .развият .
творчески .идеята .в .задачата . .

Архимедови триъгълници 
В .тази .секция .ще .представим .сократовата .система .от .последователни .„малки .стъпки“, .с .коя-

то .учениците .трябваше .да .стигнат .до .пресмятането .на .лицето .на .отрез .(сегмент) .от .парабола .
Определение. .Нека .A .и .B .са .точки .от .параболата .П, .а .C .е .пресечната .точка .на .допирателните .към .

П .през .А .и .В . .Триъгълникът .ABC .се .нарича .триъгълник .на .Архимед .с .основа .AB . .
Предизвикателство. .Постройте .чрез .СДГ .триъгълник .на .Архимед .ABC .с .основа .AB .и .прекарайте .

медианата .CM . .Наблюдавайте .конструкцията, .когато .В .пробягва .дъга .от .параболата . .
С .навеждащи .въпроси .учениците .забелязват .и .доказват .следните .твърдения . .
Предложение 1. В .триъгълника .на .Архимед .ABC .с .основа .AB .медианата .CM .е .успоредна .на .оста .на .

параболата .
Тук .учениците .прилагат .знания .за .средна .основа .в .трапец, .доказват .помощен .резултат .за .раз-

стоянията .от .С .до .фокуса .и .до .проекциите .на .А .и .В .върху .директрисата, .прилагат .резултати .от .
разглеждането .на .параболата .като .обвивка .на .симетрали .

Предложение 2. В .триъгълника .на .Архимед .ABC .с .основа .AB .параболата .разполовява .медианата .CM .
В .тази .част .от .занятието .учениците .правят .допълнително .построение .на .допирателна, .прила-

гат .предложение .1 .за .двата .новообразувани .триъгълника .на .Архимед . .На .фигура .3 .е .показана .една .ди-
намически .устойчива .конструкция . .Вижда .се, .че .означенията .не .следват .нашите, .т .е . .ученикът .е .съ-
средоточил .вниманието .си .върху .съдържателната, .а .не .върху .формалната .част .от .дейността . .То-
ва .беше .отбелязвано .като .малък .недостатък, .но .не .го .отчитахме .като .пропуск .по .отношение .пре-
носа .на .ЗУН . .

Фигура 3. Работен екран на ученика на компютър №6.

Предложение 3. .Лицето .на .триъгълник .на .Архимед .се .дели .от .параболата .в .отношение .2:1 .
В .това .предложение .учениците .трябва .да .направят .в .тетрадките .си .няколко .пресмятания .на .

лицата .на .частите, .които .се .„изрязват“ .от .триъгълника .на .Архимед, .да .получат .геометрична .про-
гресия .и .да .приложат .инфинитезимална .процедура .(с .излишък), .даваща .в .резултат .лицето .на .отре-
за .(сегмента) .от .параболата . .

лице на вписан в парабола триъгълник
Ограниченото .време .на .занятието .не .даде .възможност .да .се .разгледа .подробно .втора .процеду-

ра .за .пресмятане .на .лице .на .отрез .от .парабола, .кореспондираща .с .оригиналния .метод .на .Архимед .[1] . .
Обаче .съдържателна .експериментална .работа .беше .проведена .за .ключовата .стъпка .в .такава .проце-
дура: .на .учениците .беше .предложено .да .направят .динамична .конструкция .за .изследване .на .лицето .на .
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вписан .в .парабола .триъгълник, .когато .проекциите .на .страните .му .върху .директрисата .на .парабо-
лата .са .постоянни .(Фиг . .4) . .Учениците .изведоха .формула, .от .която .лесно .следваше, .че .такова .лице .е .
инвариантно .относно .положението .на .триъгълника .върху .параболата . .

Фигура 4. Работен екран на ученика на компютър №13.

На .учениците .бяха .дадени .указания .за .самостоятелна .работа .по .прилагане .на .инфинитезималния .
метод . .Лицето .на .отреза .(сегмента) .от .параболата .се .получаваше .след .граничен .преход .в .геометрич-
на .прогресия, .представляваща .сума .от .лицата .на .еднотипни .триъгълници . .По .този .начин .се .прави .
връзка .с .разглежданите .в .профилирана .подготовка .инфинитезимални .методи .за .пресмятане .на .чис-
лото .p .чрез .двустранно .ограничение .

коментар по историческото наследство от дидактическа перспектива
Исторически .първи .инфинитезимален .резултат .може .да .се .счита .Предложение .1 .от .Книга .Х .на .

Елементи .на .Евклид .[2] . .По .същество .в .него .прозира .идеята .на .безкрайно-малките . .Тази .идея .беше .зале-
гнала .в .задача .за .покриване .на .равнината .с .параболи, .която .бе .обсъдена .повече .в .идеен .план, .отколкото .
с .реална .експериментална .работа .на .учениците . .Сократовата .система .от .„малки .стъпки“ .включваше: .

• . установяване, .че .всеки .две .параболи .са .подобни; .
• . вписване .на .парабола .в .произволно .малък .ъгъл; .
• . невъзможност .равнината .да .се .покрие .с .ъгли, .чиито .сбор .е .по-малък .от .360о . .
Без .да .използва .експлицитно .инфинитезимален .метод .при .квадратурата .на .параболата, .в .свое-

то .едноименно .съчинение .Архимед .указва .пътя .за .развитие .на .фундаменталния .математически .апа-
рат .– .интегралното .смятане . .Ние .дадохме .превес .на .тези .идеи, .понеже .бяха .много .подходящи .за .до-
пълване .на .учебното .съдържание .в .конкретния .момент .

В .нашето .изложение .с .учениците .няколко .пъти .правихме .исторически .забежки .към .трите .кла-
сически .неразрешими .задачи . .Поучително .за .тях .беше .не .просто .да .се .запознаят .с .формулировката, .
но .да .се .докоснат .до .същността .и .по-скоро .до .сериозността .на .математическия .проблем .в .тези .за-
дачи . .Изненада .за .тях .беше, .че .в .древността .добре .познатият .им .кръг .не .е .могъл .да .бъде .съизмерен .с .
квадрат, .а .по-нестандартният .отрез .от .парабола .е .квадриран . .

Анализ на резултатите
Ние .приехме .тристепенна .качествена .скала .за .отчитане .на .наблюдаваните .индикатори . .В .про-

веденото .занятие .по .индикатор .I1 .беше .отчетено: .ниска .активност .– .0%, .средна .– .20%, .висока .– .
80%; .нямат .умения .– .0%, .начални .умения .– .10%, .добри .умения .– .90% . .За .индикатор .I2 .съответно: .ни-
ска .активност .– .0%, .средна .– .20%, .висока .– .80%; .ниска .компетентност .– .0%, .средна .– .60%, .висока .– .
40% . .Показателите .са .определени .от .Ирина .Шаркова, .която .имаше .възможност .да .следи .индивиду-
алната .работа .на .мониторите .от .управляващия .терминал, .без .да .се .намесва .директно .в .работата .
на .учениците . .

За .тези .резултати .имаме .следното .обяснение . .В .обучението .по .геометрия .се .обръща .малко .вни-
мание .на .свойствата .характеризиращи .геометричните .обекти .и .зависимостите .между .тях . .В .сега .
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действащата .учебна .програма .повече .се .набляга .на .намиране .мерките .на .обектите, .а .не .на .констру-
ирането .им . .Такъв .стил .на .изучаване .често .препятства .преноса .на .ЗУН .в .нова .среда, .което .е .основ-
ният .„препъни .камък“ .при .създаване .на .динамична .конструкция . .В .някои .случаи .учениците .без .про-
блем .доказваха .свойства .в .тетрадките .си .и .едва .след .това .правеха .конструкции, .т .е . .СДГ .не .създа-
ваше .евристични .предимства . .В .тези .случаи .СДГ .конструкциите .само .илюстрират .изследваното .
свойство . .Макар .и .заложено .в .контекстния .модел, .илюстративното .ниво .на .приложение .на .СДГ .се .
разминаваше .с .нашите .очаквания .за .експерименталния .клас . .

Разбира .се .(видно .и .от .приведените .данни) .голяма .част .от .учениците .успешно .създаваха .динами-
чески .устойчиви .конструкции . .Съгласно .приетата .методология, .това .е .знак .за .преносимост .на .ЗУН .
в .нова .среда, .т .е . .за .наличие .на .изградена .синтетична .компетенция . .Доказателство .за .изградена .син-
тетична .компетенция .е .наблюдаваният .пренос .на .получените .ЗУН .в .разработения .модул .Парабо-
ла .към .работата .в .редовните .часове: .при .въвеждане .на .допирателна .към .произволна .гладка .крива .чрез .
производни .повечето .ученици .правят .връзка .с .разгледаните .въпроси .за .парабола . .Това .ни .дава .осно-
вание .да .обявим, .че .поне .в .средносрочен .план .експерименталната .работа .е .дала .положителен .ефект .
върху .цялостния .познавателен .процес .у .повечето .ученици . .

Заключение
Преносът .на .ЗУН .е .основен .показател .за .изградена .компетенция .или .липса .на .такава . .Нашите .на-

блюдения .показаха, .че .обучение, .изграждащо .синтетична .компетенция, .може .да .бъде .постигнато .в .
класно-урочни .форми .с .изявени .ученици . .Също .така .наблюдавахме .едно .разслояване .в .развитието .на .
най-изявените .и .по-пасивните .ученици . .За .първата .група .новата .среда .беше .предизвикателство, .на-
пълно .достъпно .за .преодоляване . .Изявените .ученици .се .справяха .без .големи .усилия, .често .по .нестан-
дартен .начин, .със .задачи .от .непознат .материал . .Може .да .се .каже, .че .такива .ученици .се .забавляваха .
по .време .на .занятията . .Друга .е .ситуацията .с .ученици, .които .имат .нужда .от .повече .време .за .осмис-
ляне .на .поставената .задача . .При .тях .бързата .реакция .на .техни .съученици .от .първата .група .имаше .
потискащ .ефект . .Такива .ученици .можеха .да .работят .по .темата .в .къщи, .но .само .единици .се .възполз-
ваха .от .такава .възможност . .Познавателната .активност .на .тези .ученици .доста .намаляваше, .но .за .
щастие .това .беше .наблюдавано .само .в .единични .случаи . .

Сократовият . стил . предполага . интерактивност . в . учебния . процес, . индивидуална . система . от .
„малки .стъпки“, .които .са .различно .малки .за .всеки .отделен .ученик . .Подобен .процес .на .обучение .е .по-
стижим .при .индивидуална .работа .или .в .малки .групи, .но .е .практически .невъзможно .да .се .реализира .
в .клас .от .25 .ученици . .За .да .се .стигне .до .преоткриване .на .нетривиални .резултати .чрез .експеримен-
тална .дейност .се .изисква .повече .търпение .в .търсенето . .Някои .ученици .очакват, .че .компютърът .ав-
томатично .ще .им .даде .решението . .Други .ученици .успяват .да .получат .подсказка .от .реализирана .със .
СДГ .конструкция, .което .според .нас .е .основно .умение .за .намиране .на .верен .научен .подход .към .опреде-
лен .проблем . .Нашата .целева .група .потенциално .съдържаше .бъдещи .изследователи .в .природо-матема-
тическо .направление .и .възпитаването .на .научен .подход .е .приоритетна .задача .в .обучението . .Полу-
чените .резултати .ни .дават .умерен .оптимизъм, .че .прехвърлянето .на .по-голяма .част .от .обучението .
на .експериментална .основа .може .да .стимулира .изграждането .на .синтетична .компетенция .и .в .класо-
ве .с .не .толкова .изявени .ученици . .

За .широко .внедряване .на .такива .методи .сме .песимистично .настроени . .Ще .подчертаем, .че .и .„най-
слабите“ .(кавичките .подчертават, .че .думата .слаби .е .неуместна .за .експерименталния .клас) .учени-
ци .имаха .доста .добра .подготовка .по .геометрия .и .анализ, .бързо .усвояваха .интерфейса .на .СДГ . .Такъв .
ученически .ресурс .е .изключение .в .днешно .време .и .за .елитни .училища, .а .за .масовото .училище .е .съвсем .
непостижима .мечта . .Неудачите .на .отделни .ученици .се .състояха .най-вече .в .невъзможността .в .ре-
ално .време .да .направят .пренос .на .знания .и .умения, .да .свържат .отделните .компоненти .в .единно .ця-
ло . .Проблем .за .постигане .на .по-висока .ефективност .е .и .мотивацията: .за .някои .ученици .тези .уро-
ци .са .повече .забавление; .те .не .осмислят .пряката .връзка .с .учебния .процес . .Това .е .така .защото .експе-
рименталната .работа .в .учебния .процес .е .по-скоро .инцидент, .отколкото .рутинна .негова .съставка .
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МЕТОДИкА НА РАбОТА с ДИДАкТИЧЕскИ сРЕДсТВА ПО МАТЕМАТИкА 
ЗА НАЧАлНИТЕ клАсОВЕ МАТ+

mEThoDS of WorKING WITh DIDacTIc ToolS for maThEmaTIcS of prImary claSS maT +
as. prof. Gabriela Nikolova Kirova
Sofia university „St. Kl. ohridski“, faculty of pedagogy and preschool Education

abstract. The . article . presents . the . author’s . original . individual . didactic . materials . – . cards . MAT . + . for .
mathematics .teaching .in .2nd, .3rd .and .4th .grade . .With .MAT .+ .students .can: .record .numbers .to .integers, .to .model .on .
the .so-called .„porcupine .abacus“ .natural .numbers .to .solve .problems .of .addition .and .subtraction .with .numbers .
up . to . 100 . to . 1 . 000 . and . above . 1 . 000 . to . consolidate . their . knowledge . of . tabular . multiplication . and . division, . to .
learn .and .reinforce .skills .for .drawing .geometric .shapes .(rectangles, .triangles, .angles, .sections) .on .a .square .grid, .
to .draw .and .solve .problems .with .rectangular .diagrams, .to .perform .entertaining .exercises .(symmetry, .coordinates .
) . and . didactic . games . with . mathematical . content . (by . themselves . or . in . pairs) . . The . individual . cards . MAT . + .
can .be . successfully .used .by . children .with .SEN .at . any .point . in . the . lesson .when . they .need .additional . evidence .
formative .or .illustration .or .in .the .process .of .students’ .individual .work .more .easily .and .successfully .to .solve .a .task . .
The .didactical .tools .MAT .+ .are .made .of .thick, .dense .cardboard .with .a .glossy .cover .and .are .intended .for .personal .
use .and .are .reusable . .It .is .possible .to .write ./ .draw ./ .paint .on .them .with .erasable .marker .(also .called .a .whiteboard .
marker .or .dry .erase .markers) .in .black .or .other .contrasting .color . .The .use .of .other .writing .instrument .would .make .
the .reuse .of .didactic .equipment .MAT .+ .impossible .

Keywords: didactic .materials, .cards .MAT+, .mathematics .teaching

Дидактичeските . средства . МАТ+ . са . предназначени . за . учениците . от . началните . класове . . Те . са .
изработени .от .дебел, .плътен .картон .с .гланцово .покритие .и .са .предвидени .за .индивидуално .ползване .
и . за . многократна . употреба . . Върху . тях . следва . да . се . пише/чертае/рисува . само . с . изтриваем . маркер .
(така .наречените .маркери .за .бяла .дъска .или .маркери .за .сухо .изтриване) .в .черен .или .друг .контрастен .
цвят . .Ползването .на .друго .пишещо .средство .би .направило .невъзможно .многократното .използване .
на .дидактическите .средства .МАТ+ .

С .помощта .на .МАТ+ .учениците .могат .да: . записват .с .цифри .естествени .числа, .да .моделират .
върху . т . . нар . . „бодливо . сметало“ . естествени . числа, . да . решават . задачи . от . събиране . и . изваждане . с .
числата .до .100, .до .1 .000 .и .над .1 .000, .без .и .с .преминаване .на .(със .заемане .от) .десетиците, .да .затвърдяват .
знанията .си .за .табличното .умножение .и .деление, .да .усвояват .и .затвърдяват .уменията .си .за .чертане .
на . геометрични . фигури . (правоъгълници, . триъгълници, . ъгли, . отсечки) . върху . квадратна . мрежа, . да .
съставят .правоъгълни .диаграми .на .базата .на .самостоятелно .събрана .чрез .анкета, .обобщена .и .числово .
изразена .информация, .да .изпълняват .занимателни .упражнения .и .дидактични .игри .с .математическо .
съдържание .(по .двойки) .

Индивидуалните .картони .МАТ+ .могат .с .успех .да .се .ползват .от .деца .със .СОП .във .всеки .момент .
от . урока, . когато . имат . нужда . от . допълнително . формиращо . или . доказателствено . онагледяване .
или .в .процеса .на .самостоятелната .им .работа .за .по-лесно .и .успешно .решаване .на .дадена .задача . .Ако .
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дидактическото .средство .МАТ+ .е .на .чина .на .детето, .в .много .случаи .няма .да .е .необходимо .учителят .
да .оказва .индивидуална .помощ .или .дори .да .напомня .то .да .се .ползва .– .ученикът .сам .ще .прецени .кога .
да .прибегне .до .него . .

Наличието .на .квадратна .мрежа, .върху .страна .А .на .картон .МАТ+ .за .втори .клас .и .върху .страни .
Б .на .картоните .МАТ+ .за .трети .и .за .четвърти .клас .дава .възможност .в .уроците .по .математика .
да .се .включват .повече .задачи .за .чертане, .измерване .или .пресмятане .на .обиколки .и .лица .на .фигури, .
както . и . други . занимателни . задачи . (например: . от . симетрия), . без . да . се . налага . учениците . да . имат .
специални .допълнителни .тетрадки .с .големи .квадратчета .или .листа .с .отпечатана .квадратна .мрежа .
върху .тях . .Използването .на .изтриваем .маркер .и .многократното .ползване .на .мрежата .върху .МАТ+ .
подсигуряват .учебния .процес .и .дават .възможност .за .по-голяма .плътност .и .наситеност .на .урока .с .
допълнителни .задачи .и .упражнения, .включващи .повече .практически .дейности, .както .и .за .такива .за .
групово .изпълнение .(работа .по .двойки) .

Картоните . МАТ+ . могат . да . се . ползват . при . изучаването . на . различни . теми . от . учебното .
съдържание .по .математика .за .началните .класове .

С . помощта . на . отпечатаните . върху . картоните . МАТ+ . номерационни . таблици . (страна . А) .
учениците .могат .да .упражняват .и .затвърдяват .своите .знания .и .умения .за .писане .на .естествените .
числа .до .100, .до .1 .000 .и .над .1 .000 .

Номерационната . таблица . върху . страна . А . на . картона . МАТ+ . за . втори . клас . е . с . две . колони . – . за .
редовете .на .единиците .и .десетиците . .

Номерационната .таблица .върху .страна .А .на .картона .МАТ .+ .за .трети .клас .е .с .три .колони: .за .
редовете .на .единиците, .десетиците .и .стотиците . .

Номерационната . таблица . върху . страна . А . на . картона . МАТ+ . за . четвърти . клас . съдържа . девет .
вертикални .реда .групирани .в .три .класа: .клас .на .единиците .с .редове .на .единици, .десетици .и .стотици, .
клас . на . хилядите . с . редове . на . хиляди, . десетохиляди . и . стохиляди . и . клас . на . милионите . с . редове . на .
милиони, .десетомилиони .и .стомилиони . .

Подходящи .са .за .упражнения, .при .които .учителят .диктува .числа, .а .учениците .ги .записват .в .
номерационните .таблици .върху .картоните .си .МАТ+ . .Принципът .на .действие .с .дидактическите .
средства .МАТ+ .позволява .ученикът .да .вдигне .и .обърне .към .учителя .картона, .показвайки .кое .число .
е .записал .и .след .фронталната .проверка .да .изтрие .със .суха .материя .записаното .в .таблицата .и .да .се .
приготви .да .запише .следващото, .продиктувано .от .учителя .число . .

Върху .страна .А .на .картоните .МАТ+ .(под .номерационните .таблици) .има .редове .за .писане . .Може .
да .се .изпълнява .следното .упражнение: .учителят .записва .с .цифри .едно .число .на .дъската, .а .ученикът .
записва . с . думи . името . на . числото . върху . редовете . на . страна . А . на . МАТ+ . . Така . дидактическото .
средство .МАТ+ .е .приложимо .при .усвояването .на .писането .и .четенето .(писмена .и .устна .номерация) .
на .естествените .числа .

В .номерационните .таблици .върху .страна .А .на .картоните .МАТ+ .за .втори, .трети .и .четвърти .
клас .могат .да .се . записват .и .извършват .и .писмени .пресмятания .с .числата .до .100, .до .1 .000 .и .над .1 .
000 .от .действия .събиране .и .изваждане .без .и .с .преминаване .на .(със .заемане .от) .десетиците, .както .и .
събиране .на .повече .от .две .събираеми . .

Номерационните . таблици . и . редовете . за . писане, . които . са . под . тях . могат . да . се . използват . за .
дидактични . игри . и . занимателни . упражнения . със . състезателен . характер . по . време . на . урока . по .
математика . . Удобно . е . децата . да . играят . в . отбори . по . двама, . както . седят . по . чиновете . . Ето . един .
пример .за .такава .игра: .Единият .ученик .записва .с .цифри .число .в .номарационната .таблица .и .подава .
картона . МАТ+ . на . ученика . до . него . . Второто . дете . записва . в . редовете . под . таблицата . името . на .
числото . .Когато .е .готово .– .вдига .картона .със .страна .А, .обърната .към .учителя, .с .което .дава .сигнал, .
че .отборът .им .е .готов .и .учителят .може .да .провери .вярно .ли .е .записано .числото .и .да .маркира .една .
точка .в .таблица .за .резултатите .по .отбори .(на .дъската) . .След .това .редът .се .сменя: .вторият .ученик .
изтрива .картона .и .записва .на .свой .ред .число .в .номерационната .таблица, .след .което .подава .картона .
на .своя .съученик, .за .да .запише .той .името .на .числото .

С .помощта .на .картоните .МАТ+ .учениците .могат .да .практикуват .взаимна .проверка .при .решаване .
на .задачи .от .действие .изваждане . .Едното .дете .записва .и .решава .задача .от .действие .изваждане .върху .
номерационната .таблица, .след .което .ученикът, .седящ .до .него, .прави .писмена .проверка .на .решението .
чрез .действие .събиране .като .използва .редовете .под .таблицата . .После .учениците .си .сменят .реда .

Записването . на . многоцифрените . числа, . както . и . усвояването . на . техните . наименования .
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представляват .определена .трудност .за .учениците .от .четвърти .клас . .Номерационната .таблица, .
отпечатана . върху . страна . А . на . картона . МАТ+ . за . четвърти . клас . дава . възможност . за . включване .
на .много .повече .упражнения .върху .това .учебно .съдържание, .като .при .това .началните .учители .се .
освобождават .от .трудоемкото .чертане .на .номерационни .таблици .върху .класната .дъска .всеки .ден .
(при .изучаване .на .раздела .„Естествените .числа .над .1 .000“) .

На .страна .А .на .картоните .МАТ+ .за .втори .и .трети .клас .има .изображение .на .сметало .(т . .нар . .
„бодливо .сметало“) .с .редове .за .единици .и .десетици .(втори .клас); .единици, .десетици .и .стотици .(тре-
ти .клас) . .С .изтриваем .маркер .(или .маркери .в .2 .или .3 .различни .цвята .за .единиците .от .всеки .ред) .уче-
никът .рисува .кръгчета, .които .символизират .топчетата .върху .шишовете .на .всеки .ред .на .сметало-
то .и .така .онгледяват .единиците .от .съответния .ред .в .състава .на .дадено .число . .Освен .за .онагледява-
не .състава .на .числата .до .100 .и .до .1 .000, .на .сметалото .могат .да .се .моделират .и .решенията .на .задачи .
от .действие .събиране .и .действие .изваждане .в .кръга .на .тези .числа . .

Усвояването .на .табличното .умножение .и .деление .във .втори .клас .е .от .изключителна .важност .за .
успешното .по-нататъшно .обучение .по .математика, .както .и .за .живота .на .всеки .човек . .В .ежедневието .
непрекъснато .се .налага .да .се .смята .„наум“ .(„устно“) .с .тези .две .аритметични .действия . .Умножение-
то .и .делението .с .числа, .по-големи .от .100 .(без .и .с .преминаване, .устно .и .писмено) .е .невъзможно, .ако .чо-
век .не .владее .табличното .умножение .и .деление . .Ето .защо .страна .Б .на .картона .МАТ+ .за .втори .клас .
е .Таблица .за .умножение .– .от .11 .реда .и .11 .колони .с .вписани .резултатите .от .умножението .на .всяка .
двойка .числа . .Детето .проследява .по .хоризонталния .ред .като .тръгва .от .единия .множител .и .същевре-
менно .по .вертикалния .ред .– .като .тръгва .от .другия .множител . .Там, .където .двата .реда .(хоризонта-
лен .и .вертикален) .се .пресичат, .се .намира .числото .– .произведение .на .тези .два .множителя .

Ограждане .на .числото .– .отговор .след .проследяване .на .редовете . .
Пример: .8 . .7= .?

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Решение: .8 . .7 .= .56

С .Таблицата .за .умножение .на .страна .Б .на .картона .за .втори .клас .МАТ+ .могат .да .се .решават .и .раз-
виващи .задачи .от .действие .деление .от .вида: .

 .y Оградете .в .таблицата .онези .числа, .които .се .делят .едновременно .на .2 .и .на .4 .
 .y Оградете .в .таблицата .онези .числа, .които .се .делят .едновременно .на .5 .и .на .2 .
 .y Оградете .в .таблицата .числата, .които .се .делят .едновременно .на .3 .и .на .6 .

Подобни .упражнения .са .пропедевтика .на .понятията .общо .кратно .и .най-малко .общо .кратно . .
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Страна .Б .на .картона .МАТ+ .за .втори .клас .– .Таблица .за .умножение .– .може .да .се .използва .за .добро .
онагледяване .на .разместителното .свойство .на .действие .умножение: .резултатът .от .умножението .
на .8 .и .7 .е .56, .независимо, .дали .задачата .ще .бъде .зададена .като .7 . .8 .или .като .8 . .7, .т .е . .7 . .8 .= .8 . .7 .

„Таблица .за .умножение“ .дава .възможност .за .подпомагането .на .ученици .с .временни .затруднения .
по .математика .и .деца .със .СОП .при .дидактични .игри, .свързани .с .табличното .умножение .и .деление . .
При .играта .„Математическа .диктовка“, .ако .учителят .диктува .задача: .„Делимото .е .72, .а .делителят .
е .9 . .Намерете .частното .“ .(72 .: .9 .=___) .Ученик, .който .се .затруднява .може .да .ползва .картона .МАТ+ .
за .втори .клас .(страна .Б) .като .тръгне .от .числото .72 .в .Таблица .за .умножение, .проследи .по .единия .от .
редовете .до .числото .– .делител .9, .а .след .това, .тръгвайки .отново .от .квадратчето .с .делимото .– .чис-
лото .72, .проследи .другия .перпендикулярен .ред .и .така .ще .открие .кое .е .числото .– .резултат .(частно-
то .8) . .При .това .действие .детето .може .да .се .улесни .като .чертае .линии, .започвайки .от .квадратче-
то .с .числото .72 . .

Една .идея .за .занимателна .дидактична .игра, .която .да .се .изпълнява .по .двойки .(седящите .на .един .
чин) .е .вариант .на .популярната .в .миналото .игра .„Корабите .атакуват“ . .

Необходими .материали: .2 .броя .картони .МАТ+ .за .втори .клас .и .изтриваеми .маркери .за .бяла .дъска .
Предварителна .подготовка .за .играта: .Всеки .участник .в .играта, .тайно .от .партньора .си .маркира/

огражда/очертава . с . изтриваемия . маркер . например . по . 3 . единични, . 2 . двойни . и . 1 . троен . „кораби“ .
(квадратчета .или .редици .квадратчета .в .хоризонтална .или .във .вертикална .посока) .върху .своя .картон .
МАТ+ .(страна .Б) .на .различни .места . .Играчите .трябва .да .закриват .един .от .друг .своите .картони .
МАТ+ .с .маркираните .„кораби“ . .

Начин .на .протичане .на .играта: .Играч .№ .1 .казва .задача .от .табличното .умножение .(например: .7 .по .
8 .) . .Играч .№ .2 .казва .отговора .(56) .и .проверява .върху .картона .си .МАТ+ .за .втори .клас, .страна .Б, .дали .
върху .квадратчето .с .числото .56 .е .маркиран .някой .от .неговите .„кораби“ . .Ако .е .свободно .казва: .„Не .
уцели“ .и .поема .реда .за .задаване .на .задача .на .партньора .си .в .играта . .Ако .на .позицията .в .квадратчето .с .
числото .56 .в .„Таблица .за .умножение“ .в .картона .има .отбелязан .„единичен .кораб“, .казва: .„Потопен“, .а .
ако .на .това .място .има .„двоен“ .или .„троен .кораб“, .част .от .който .е .квадратчето .с .числото .56, .казва .
„Уцелен“ . .Ако .има .уцелен .или .потопен .кораб, .редът .остава .в .първия .ученик, .който .с .подходящо .под-
брана .задача .от .таблицата .за .умножение .(чиито .отговор .е .ситуиран .в .съседно .на .вече .уцеленото .
квадратче) .се .опитва .„да .потопи .кораба“ .или .продължава .„да .издирва“ .другите .кораби .на .играч .№ .2 . .
Победител .е .ученикът, .който .пръв .„потопи“ .всички .„кораби“ .на .партньора .си .в .играта .

Забележка: .Отделните .кораби .не .трябва .да .имат .общи .страни .(да .са .„долепени“) .и .не .може .„дво-
ен“ .или .„троен“ .кораб .да .има .друга .форма, .освен .правоъгълна .

Важно .е .играчът, .който .казва .дадено .произведение .едновременно .и .да .маркира .върху .своя .картон .
квадратчето-резултат, .за .да .не .забравя .кои .полета .вече .са .„проверени“/маркирани .и .да .не .ги .повта-
ря . .Също .по .този .начин .той .може .да .си .маркира .с .квадратчета .„уцелените“ .части .от .„двойни .или .
троен .кораби“, .за .да .се .подсеща .в .кои .полета .да .търси .и .останалата .част .от .„засегнатите“ .кораби .
на .противника .

Колкото .повече .„тройни“ .и .„двойни“ .кораби .има .по .условие .в .играта .– .толкова .по-лесна .е .тя . .
Предложеният .по-горе .вариант .е .по-труден, .тъй .като .има .много .свободни .полета .и .следователно .
участниците . ще . трябва . да . решат . много . задачи . от . табличното . умножение, . докато . „търсят .
кораби“ .на .противника .си .

Маркираните .полета .върху .картон .МАТ+ .за .втори .клас, . страна .Б, .„Таблица .за .умножение“ .се .
изтриват .със .суха .материя .след .края .на .играта .и .картонът .се .използва .за .нова .игра .или .следващо .
математическо .упражнение .върху .умножение .и .деление .до .100 .

Картон . МАТ+ . за . трети . клас, . страна . А . съдържа . в . долната . си . половина . таблица . от . 4 . полета . .
Отляво .надясно .те .са: .за .изобразяване .на .стотици; .на .десетици; .на .единици .и .за .вписване .на .самото .
число .(респективно .задачи .от .събиране .или .изваждане .до .1 .000) . .В .много .държави .за .учениците .от .
началните .класове .има .триизмерни .пластмасови/дървени .модели .на .блокчета .– .стотици, .десетици .
(с .форма .на .паралелепипеди) .и .единици .(с .форма .на .кубчета) . .Едно .малко .кубче .– .единица .– .е .със .стени .
с . лице . по . 1 . кв .см . . Една . пръчица . – . десетица . – . се . състои . от . условно . наредени . 10 . такива . единични .
кубчета . . Плочката . – . стотица . – . има . разчертани . точно . 10 . по . 10 . или . 100 . единични . кубчета . . Те . се .
използват .за .онагледяване .при .формиране .понятия .за .естествените .числа .до .1 .000 .и .за .онагледяване .
и . манипулиране . при . решаване . на . задачи . от . събиране . и . изваждане . на . трицифрените . числа . (с . и . без .
преминаване .на/заемане .от .десетиците) . .У .нас .няма .подобни .индивидуални .дидактически .средства . .
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Стот . Дес .

 

Ед . Число

114

За .удобство, .а .и .като .се .има .предвид .слабо .развитата .фина .моторика .на .детската .ръка, .блокче-
то .стотица .може .да .се .изобрази .символично .чрез .по-голямо .квадратче, .десетицата .– .чрез .вертикал-
на .черта, .а .единицата .– .чрез .малка .чертичка .(малко .квадратче .или .дори .малко .кръгче, .което .е .по-лес-
но .за .изобразяване .от .децата) .

Например: .Да .се .онагледи .символично .числото .462 .

Стот . Дес . Ед . Числа .и
задачи

I I
или

462

Учениците, .които .се .затрудняват, .могат .да .използват .картон .МАТ+ .за .трети .клас, .страна .А .за .
доказателствено .или .формиращо .онагледяване .при .решаване .на .задачи .от .събиране .и .изваждане .с .чис-
лата .до .1 .000 . .Например: .462 .+ .236 .= .?

Стот . Дес . Ед . Числа .и .
задачи

I I

I I I I I I

 462
 + 236
 698

При .онагледяване .на .действие .изваждане .ученикът .чертае/рисува .символично .стотиците, .десе-
тиците .и .единиците .на .умаляемото .в .съответното .поле .на .таблицата, .а .после .може .да .изтрие .със .
суха .материя .съответния .на .единиците, .десетиците .и .стотиците .на .умалителя .брой .елементи .
или .да .ги .зачертае/задраска .с .маркера . .

Задачата .се .записва .вертикално .в .полето .вдясно .
Картони .МАТ+ .за .трети .и .за .четвърти .клас, .страна .Б .са .еднакви . .Те .представляват .квадратни .

мрежи .и .са .предназначени .главно .за .упражнения .по .геометрия . .В .последно .време .се .наблюдават .про-
блеми .в .овладяването .от .учениците .от .начална .училищна .възраст .на .умения .за .чертане . .Въведено-
то .скоро .чертане .върху .квадратна .мрежа .(което .е .значително .по-лесно) .не .се .упражнява .достатъч-
но .и .учениците .не .получават .нужните .графични .умения . .За .да .не .се .налага .ползването .на .допълни-
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телни .тетрадки .или .листове .с .квадратчета .в .трети .и .четвърти .клас, .в .дидактическите .средства .
МАТ+ .втората .страна .(Б) .е .квадратна .мрежа .с .квадратчета .със .страна .1 .см . .С .помощта .на .изтри-
ваемия .маркер .ученикът .може .да .чертае .различни .геометрични .фигури .по .предварително .поставе-
ни .от .учителя .изисквания .или .да .решава .задачи .за .чертане .и .моделиране, .намиране .на .обиколки .и .ли-
ца, .които .са .от .сборници .или .от .актуалните .учебници .по .математика .

Задачите .могат .да .бъдат .от .следните .видове: .
 .y Начертай .върху .квадратната .мрежа .квадрат; .два .различни .правоъгълника .с .лице .6 .кв . .см; .право-

ъгълен .триъгълник .и .пр . .
 .y Начертай .върху .квадратната .мрежа .квадрат .със .страна .2 .см . .Начертай .след .това .равнобедрен .

правоъгълен .триъгълник .с .бедра, .равни .на .страната .на .този .квадрат .
 .y Начертай .върху .квадратната .мрежа .правоъгълник .с .дължина, .три .пъти .по-голяма .от .широчи-

ната .му .
 .y Начертай .върху .квадратната .мрежа .правоъгълник .със .страни .2 .см .и .5 .см . .Как .ще .се .промени .

обиколката/лицето .на .този .правоъгълник, .ако .широчината .му .се .увеличи .с .2 .см .? .
и .много .други .
Друга .възможност .за .използване .на .страна .Б .на .картони .МАТ+ .за .трети .и .за .четвърти .клас .е .

решаването .на .задачи .за .очертаване .или .за .откриване .на .маршрути .и .задачи .от .симетрия . .Тези .задачи .
не .са .достатъчно .популярни .все .още .у .нас, .но .са .застъпени .от .години .в .учебниците .по .математика .
за .началните .класове .в .САЩ, .Франция, .Германия, .Гърция .и .др . .Такива .се .срещат .и .в .международните .
формати .на .изпити .по .математика .за .изходно .ниво .– .IV .клас .

На . страна . Б . с . квадратната . мрежа . ученик . отбелязва . няколко . „обекта“ . като . къща . (своя .
дом), . училището, . игрището . за . футбол, . градинката, . поликлиниката, . църквата, . книжарницата, .
павилиончето . за . сладолед, . хлебарницата . и . други . подобни, . които . да . са . ситуирани . в . различни .
квадратчета . на . мрежата . като . са . обозначени . със . символи . или . с . наименованията . си . . Изследват . се .
различни .маршрути .и .се .определя .разстоянието .им .по .„картата“ . .Подобни .задачи .могат .да .се .по-
ставят .и .под .формата .на .групови .интерактивни .упражнения .или .под .формата .на .игра .„Открий .
най-краткия .път .от . . .до“ .

Упражненията .за .развитие .на .пространственото .мислене .почти .липсват .в .българските .учебни-
ци .по .математика .за .начална .училищна .възраст . .Ето .защо, .с .помощта .на .картоните .МАТ+ .за .тре-
ти .и .четвърти .клас .(страна .Б) .могат .да .се .правят .подобни .упражнения .и .да .се .развиват .съответни-
те .умения .у .учениците . .Върху .картона .учителят .чертае .с .изтриваемия .маркер .вертикална .или .хо-
ризонтална .линия .и .от .едната .й .страна .(отдясно .или .отляво, .отгоре .или .отдолу) .очертава .полови-
ната .от .някакво .изображение .– .калинка, .цвете, .плод, .буква, .цифра, .пеперуда, .хвърчило .или .съвсем .аб-
страктна .форма . .Задачата .на .ученика .е .да .очертае .симетрично .спрямо .вертикалната .линия .друга-
та .половина .на .изображението . .Подобни .упражнения .са .с .изключително .развиващ .характер, .пропе-
девтика .са .на .изучаването .на .осева .симетрия .и .могат .да .бъдат .усложнявани .чрез .изисквания .за .ро-
тация .на .изображението .или .чрез .задаване .на .по-сложни .форми .и .пр . .

Чрез .картоните .МАТ+ .за .трети .и .за .четвърти .клас .(страна .Б) .може .да .се .реализира .една .нова .
възможност .за .обогатяване .на .учебната .работа .по .математика .в .началните .класове, .чрез .която .се .
развиват . комуникативни . умения, . ключови . компетентности . у . малките . ученици, . като . умението .
за . боравене . с . числови . данни . и . умението . за . създаване . и . разчитане . на . правоъгълни . диаграми . по .
предварително .събрана .и .числово .изразена .информация, .съставяне .и .решаване .на .текстови .задачи .

Проведено .авторско .опитно-експериментално .обучение .с .ученици .от .I .– .IV .клас .в .три .столични .
училища . през . месец . май . 2012 . година . даде . много . окуражаващи . резултати . за . възможностите . за .
включване . на . подобни . задачи . в . учебната . работа . по . математика . . С . помощта . на . дидактическото .
средство .МАТ+ .за .трети .и .четвърти .клас .(страна .Б) .учениците .имат .възможност .многократно .да .
създават .правоъгълни .диаграми . .След .оформянето .на .диаграмата .всяко .дете .може .да .състави .и .реши .
една .или .повече .сюжетни .текстови .задачи .по .числовите .данни, .отразени .в .нея .
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РЕАлИЗИРАНЕ НА ЕФЕкТИВЕН УЧЕбЕН ПРОЦЕс В ОбУЧЕНИЕТО ПО 
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abstract. The .paper .presents .an .experimental .work .with .first .grade .students .in .Math .teaching . .Main .accents .
are . technologies . integrated . teaching .and . learning .and .team .working . .Some .examples .of .collaborative . tasks .are .
given . .Conclusions .concerning .motivation .of .students .and .students’ .active .position .in .learning .are .formulated .

Настоящата .статия .има .за .цел .да .представи .експериментална .работа .по .математика, .проведе-
на .с .ученици .от .първи .клас .и .изводите .от .нея . .Работата .е .реализирана .в .три .последователни .урока, .
в .основата .на .които .е .идеята, .че .ако .интегрираме .съвременни .информационни .технологии .и .увели-
чим .степента .на .използване .на .екипната .организация .на .работа .в .учебния .процес, .то .това .ще .дове-
де .до .повишаване .на .мотивацията .и .учебните .постижения .на .учениците .относно .изучаването .на .
учебното .съдържание .по .математика .в .първи .клас .

Основните .акценти, .заложени .в .проведената .експериментална .работа .са:
 .y Интегриране .информационни .технологии .чрез .работа .с .интерактивна .дъска .и .подходящи .соф-

туерни .приложения;
 .y Екипна .организация .на .работа;
 .y Развиване .на .логическо .мислене;
 .y Развиване .на .творческо .мислене;
 .y Реализиране .на .интердисциплинарни .връзки .

Бурното .развитие .на .информационните .технологии .ни .дава .основание .да .погледнем .от .друга .
страна .към .стратегиите .на .преподаване .и .учене . .Чрез .правилно .интегриране .на .съвременни .инте-
рактивни .софтуерни .и .хардуерни .технологии .ученикът .може .да .бъде .поставен .в .активна .позиция, .
позволяваща .му .самостоятелно .да .придобива .умения, .да .участва .в .дискусии, .да .защитава .позиция . .

В .хода .на .експерименталната .работа .е .използвана .интерактивна .дъска, .специализиран .софтуер .
за .работа .с .нея .и .разнообразни .софтуерни .приложения . .Съществуват .различни .видове .интерактив-
ни .дъски .с .приложение .в .учебния .процес . .За .нуждите .на .изследването .е .използвана .Wii .интерактив-
на .дъска . .Това .е .мобилна .система .от .хардуерни .средства .и .софтуер, .чрез .които .обикновената .бяла .
дъска .в .класната .стая .се .преобразува .в .интерактивна . .Технологията .е .базирана .на .Bluetooth .връзка .и .
използване .на .инфрачервени .камера .и .писалка . .За .работа .с .интерактивната .дъска .се .използва .софту-
ерен .пакет .Sankore .– .софтуер .с .безплатен .лиценз .за .ползване . .Предоставя .работна .среда .с .богат .на-
бор .от .инструменти . .

Умението .за .работа .в .екип .представлява .комплекс .от .редица .положителни .качества, .най-важни-
те .сред .които .са .толерантност, .търпение, .съпричастност . .Умението .за .работа .в .екип .се .форми-
ра .и .е .важно .този .процес .да .започне .в .ранна .детска .възраст . .Това .е .така, .защото .поведението .на .де-
цата .подлежи .на .коригиране . .С .всяко .следващо .коригиране .се .постига .напредък .в .умението .за .работа .
в .екип . .За .създаването .и .функционирането .на .екип .са .важни .отношенията .между .хората, .една .гру-
па .от .хора .се .превръща .в .екип .не .само, .когато .приема .общата .цел, .но .и .когато .изгради .добри .работ-
ни .взаимоотношения .помежду .си . .Колкото .по-рано .децата .започнат .да .се .учат .да .работят .в .екип, .
толкова .по-лесно .ще .усвоят .ключови .за .живота .умения . .Необходимо .е .значително .увеличаване .на .
дейности .с .екипна .организация .на .работа .в .българското .училище, .в .което .все .още .преобладава .фрон-
талната .работа .на .учителя .с .класа .[1,5,6] .



187

методика на обучението по математика

Екипната . работа . изисква . предварителна . подготовка, . която . се . състои . в . оформяне . състава . на .
екипите . .В .начален .курс .водеща .роля .в .този .процес .има .учителя . .Учениците .са .много .малки, .за .да .се .
разделят .сами .в .екипи . .В .хода .на .експерименталната .работа, .с .помощта .на .класния .ръководител, .бя-
ха .оформени .5 .екипа .с .по .5 .ученици .в .екип . .Друг .елемент, .свързан .с .екипите .е .тяхната .идентифика-
ция . .За .разграничаване .на .екипите .в .хода .на .експеримента .се .използват .баджове .с .различен .цвят, .кое-
то .определя .и .имената .на .екипите . .Съществен .елемент .е .и .определянето .на .лидерите .– .учениците, .
които .трябва .да .координират .работата .и .след .приключването .й .да .представят .крайния .продукт .
[2,3] .

Формирането .на .логическо .мислене .у .учениците .е .труден .и .продължителен .процес . .Математи-
ката .е .дисциплината, .която .има .най-голям .принос .за .развитие .на .логическо .мислене . .В .почти .всички .
уроци, .авторските .колективи .на .различните .учебници .са .заложили .решаването .на .задачи .с .акцент .
върху .формиране .и .развитие .на .логическо .мислене . .Логическите .задачи, .включени .в .хода .на .експери-
менталната .работа .са .в .съответствие .с .актуализиране .на .знанията .за .геометрични .фигури . .На .уче-
ниците .се .поставят .задачи .от .вида: .„Ако .правоъгълникът, .който .виждаш .цял, .не .е .най-голям, .оцве-
ти .го .зелен, .ако .е .– .червен“ .(Фигура .1) . .Знанията .за .геометрични .фигури .се .съчетават .с .определяне-
то .на .истината .на .логически .твърдения .– .отрицание .и .условен .оператор . .

Фигура 1. Логическа задача от експериментален урок №2

Задача .от .този .вид .е .предложена .в .учебника .за .първи .клас .по .математика . .Тук .е .важно .да .се .под-
чертае .силата .на .информационните .технологии .или .в .конкретния .случай .– .съчетаването .на .възмож-
ностите .на .интерактивната .дъска .с .използването .на .графичен .редактор . .Учителят .има .възмож-
ност .да .модифицира .задачата .и .да .постави, .както .и .няколко .подобни .задачи . .С .тяхна .помощ .се .по-
вишава .процента .на .учениците, .разбрали .и .осмислили .конкретните .логически .задачи .(Фигури .2, .3) . .
Друго .преимущество .на .технологиите .пред .хартиения .носител .е, .че .допусната .грешка .може .много .
лесно .да .бъде .коригирана . .

Фигура 2. Логическа задача от експериментален урок №2
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Фигура 3. Логическа задача от експериментален урок №2

Творчеството .e .умствен .и .обществен .процес .на .човешката .дейност, .при .който .се .създават .ка-
чествено .нови .материални .и .духовни .ценности . .Свързан .е .с .генерирането .на .нови .идеи .и .понятия, .
или .пък .нови .връзки .между .вече .съществуващи .такива . .Съществената .разлика .с .производството .е .
оригиналността .на .новия .продукт . .Творчеството .е .неразривно .свързано .със . свободата . .Колкото .
по-малък .е .ученикът, .толкова .творческите .му .възможности .са .по-ограничени . .При .решаването .на .
определени .задачи .той .излиза .от .рамките .на .установения .начин .за .решаване .и .се .стреми .да .реши .за-
дачата .по .свой .начин . .В .това .излизане .от .установения .начин .трябва .да .се .вижда .началото .на .проява .
по .творчески .способности .у .ученика . .Те .се .определят .от .ограничените .му .знания .и .малкия .му .опит . .
Творчеството .подлежи .на .развитие, .за .което .от .изключителна .важност .е .стимулирането .на .уче-
ниците .за .извършване .на .творчески .дейности .

В .хода .на .експерименталната .работа, .задачата .с .акцент .върху .развитие .на .творческо .мислене .е .
развита .в .два .последователни .урока . .В .рамките .на .първия .урок, .учениците .получават .творческа .за-
дача .с .опора .за .нейното .изпълнение, .докато .във .втория .урок .творческата .задача .е .поставена .в .най-
общ .план, .без .даване .на .шаблони .за .следване . .

За .нуждите .на .експерименталната .работа .са .разработени .три .поредни .урока .от .учебното .съ-
държание .по .математика .в .първи .клас .[7] . .Темата .е .„Събиране .и .изваждане .на .числата .до .20 . .Обоб-
щение“ .Включените .задачите .са .съобразени .с .учебното .съдържание .и .поставените .в .експеримента .
акценти, .а .техническата .сложност .за .изпълнението .им .е .съобразена .с .възрастовите .особености .на .
учениците . .Учениците .от .първи .клас .правят .своите .първи .стъпки .за .работа .с .интерактивна .дъс-
ка, .затова .за .провеждането .на .урока .се .използват .сравнително .малък .брой .от .инструментите .на .со-
фтуерната .среда . .От .учениците .се .изисква .единствено .преместване .на .обекти, .писане .на .цифри .и .
букви .или .ограждане .на .обекти . .Част .от .задачите .в .експерименталните .уроци .изискваха .ученик .да .
излезе .на .интерактивната .дъска .и .оперира .с .включените .обекти .като .ги .премества .с .влачене . .

Проектно-ориентираната .работа .с .екипна .организация .е .свързана .с .произвеждането .на .краен .про-
дукт .[4] . .Учениците .от .първи .клас .нямат .опит .в .реализиране .на .екипна .работа . .Поради .този .факт, .
екипните .задачи .трябва .да .бъдат .поставени .така, .че .макар .екипът .да .произвежда .общ .краен .продукт, .
всеки .от .членовете .му .да .има .ясна .и .обозрима .за .изпълнение .задача . .Поставените .екипни .задачи .са .в .съ-
ответствие .с .това .методическо .изискване, .като .първа .стъпка .във .формирането .на .умения .за .работа .
в .екип .у .първокласниците . .При .първата .проведена .екипна .работа .на .учениците, .всеки .екип .разполага .с .
картон, .върху .който .има .по .5 .зелени .полянки .– .според .броя .на .членовете .в .екипа .и .плик .с .различен .брой .
картинки .на .пролетна .тематика . .На .всяка .полянка .има .записана .задача .от .събиране .или .изваждане .с .
преминаване .на .числата .до .20 . .Поставя .се .следната .задача: .всеки .ученик .решава .задачата .от .своята .по-
лянка . .На .всяка .полянка .се .получава .различен .от .на .другите .ученици .резултат . .Отварят .се .пликовете .
и .от .тях .се .изваждат .различните .илюстрации . .Учениците .трябва .да .ги .групират .и .да .определят .броя .
на .предметите .във .всяка .група . .Картинките .трябва .да .бъдат .залепени .по .полянките .според .получени-
те .върху .полянките .резултати . .Примерно .три .пеперудки .ще .се .залепят .на .полянката .с .резултат .от .
пресмятането .– .три .(Фигура .4) . .Тази .част .от .екипната .задача .има .по-ниска .степен .на .екипност . .След .
разпределяне .на .илюстрациите, .всеки .от .учениците .работи .независимо .от .останалите .върху .своята .
апликация . .За .развитие .на .умения .за .работа .в .екип .е .важно .учениците .да .работят .по .задача .с .по-висока .
степен .на .екипност . .В .конкретния .случай, .в .центъра .на .картона .има .магически .квадрат, .който .тряб-



189

методика на обучението по математика

ва .да .се .реши .от .екипа . .Квадратът .е .един, .а .членовете .– .петима . .В .хода .на .изпълнение .на .тази .част .от .
задачата .на .екипа .се .наблюдава .как .учениците .работят .заедно .върху .решаването .на .общата .задача, .как .
комуникират .помежду .си, .кое .какви .качества .притежава .и .каква .позиция .заема .в .екипа . .

Фигура 4. Краен продукт от екипна задача 1

В .експериментален .урок .номер .две .се .проведе .следната .екипна .работа: .на .всеки .екип, .за .всеки .уче-
ник .беше .раздаден .по .един .плик .и .по .един .лист .формат .А4 . .Задачата .се .състоеше .в .отваряне .на .пли-
ка .и .изваждане .на .неговото .съдържание, .което .включва .лист .с .написана .на .него .гатанка .и .различни .по .
форма .и .цвят .хартиени .геометрични .фигури . .Всеки .ученик .прочита .написаната .гатанка, .отгатва .я .
и .така .разбира .какъв .предмет .трябва .да .направи .от .геометричните .фигури .в .плика . .Подрежда .ги .и .
след .това .ги .залепя .(Фигура .5) . .

Фигура 5. Екипна работа при експериментален урок №2
На .учениците .бяха .оставени .4-5 .мин . . самостоятелна .работа . .В .рамките .на .това .време .нито .

един .от .учениците .не .можа .да .подреди .с .помощта .на .фигури .дори .подобие .на .предмета, .който .тряб-
ва .да .апликира . .

На .учениците .беше .дадена .опора .– .предварително .подготвено .слайдшоу .от .снимки, .показващи .
примерни .схеми .на .подреждане .на .ключовите .думи-предмети .(Фигура .6) .
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Фигура 6. Примерни модели за работа.

След .получаване .на .примерните .шаблони .за .работа, .учениците .се .справиха .с .лекота .с .поставена-
та .задача . .В .края .на .часа .всеки .ученик .имаше .готова, .подредена .самостоятелно .и .завършена .аплика-
ция .(Фигура .7) . .

Фигура 7. Изпълнена творческа задача от екипна работа.

Екипната .работа, .която .се .реализира .в .третия .експериментален .урок .представляваше .в .голяма .
степен .творческа .задача . .На .всеки .екип .се .раздаде .картон, .поставен .в .средата .на .работната .маса .и .
по .един .голям .плик, .съдържащ .различни .по .големина, .цвят .и .форма .геометрични .фигури . .Задачата .на .
учениците .от .екипа .е .да .направят .предмети .по .желание .от .наличните .геометрични .фигури . .Всеки .
трябва .да .изработи .поне .по .един . .Фигурите .се .апликират .в .обозначените .места .и .картона .е .екипен .
резултат .и .се .разглежа .като .едно .цяло . .

Този .път .всички .ученици .се .включиха .уверено .и .реализираха .свои .модели . .От .стандартни .аплика-
ции .– .на .къща .и .цвете, .до .апликации .на .робот, .ракета, .момиче, .птиче, .кола, .паяк, .пеперуда, .мечка, .за-
ек .и .др . .(Фигури .8, .9) .

Фигура 8-9. Екипна работа при експериментален урок №3
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ТЕхНОлОГИя ЗА ОВлАДяВАНЕ НА ВЗАИМНООбРАТНИТЕ ЗАДАЧИ В НАЧАлНОТО 
ОбУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИкА

TEchNoloGy of maSTErING INVErSE problEmS IN prImary maThEmaTIcS EDucaTIoN
Dr Vladimira Stefanova angelova
plovdiv university „paisii hilendarski“

abstract. .The .system .of .tasks .in .primary .mathematics .education .is .closely .related .to .the .method .of .inverse .
problems . .

The .didactic .advantages .of .the .method .are .many .and .varied . .We .will .point .out .some .of .them: .tasks .are .being .
converted .by .using .the .opposite .relationships .between .variables; .the .connections .between .arithmetic .operations .
with . integers . are . being . practically . studied; . when . solving . inverse . problems . reasoning . and . deductions, . used . in .
normal .tasks, .are .being .switched; .students .master .practically .new .thinking .connections .and .forms .of .reasoning; .
when .creating .and .solving .inverse .problems .analytical .method .of .reasoning .is .leading .

The . purpose . of . this . publication . is . to . present . technology . for . mastering . opposite . problems . in . primary .
mathematics .teaching, .building .upon .the .role .of .these .tasks .for .the .development .of .students’ .mathematical .thinking .

Keywords: inverse .problems, .primary .school

Системата .от .задачи .в .обучението .по .математика .в .началния .етап .на .средното .училище .е .тяс-
но .свързана .с .метода .на .обратните .задачи .

Целта .на .настоящата .публикация .е .да .представим .система .от .упражнения .и .технология .за .овла-
дяване .на взаимнообратните .задачи .в .началното .обучение .по .математика, .като .се .опираме .на .роля-

Отношението .на .учениците .към .експерименталните .уроци .и .акцентите .им .е .положително . .Ин-
тересът .и .мотивацията .за .работа .на .учениците, .са .значително .по-високи .в .сравнение .с .класическа-
та .фронтална .класно-урочна .работа . .Участието .и .активността .също . .Желанието .за .работа .в .екип .
на .учениците .се .видя .в .позитивна .нагласа .и .бърза .организация .в .очакване .на .задачата . .Учениците .не .
изпитват .чувство .на .страх, .че .няма .да .се .справят .с .технологиите, .което .ги .прави .по-уверени .при .
изпълнение .на .задачи .на .интерактивната .дъска . .Учениците .от .първи .клас .имат .афинитет .към .ра-
бота .със .съвременни .информационни .технологии . .Това .се .дължи .на .средата, .в .която .растат .и .биват .
отглеждани .и .възпитавани . .При .екипна .организация .на .учебния .процес .се .забеляза .лекота .и .удоволст-
вие .от .работата .по .поставените .задачи . .Учениците .се .държат .свободно, .дискутират, .помагат .си . .
Има .и .проява .на .несъгласие, .заповеди, .сърдене .– .проблемни .елементи, .върху .които .трябва .да .се .рабо-
ти .системно, .за .преодоляването .им .
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та .на .тези .задачи .за .развитие .на .математическото .мислене .на .учениците .
Насочихме .се .към .тази .тема .поради .нейните .дидактически .достойнства . .Някои .от .тях .са: .пре-

образуването .на .задачите .става .чрез .използване .на .взаимнообратните .връзки .между .величините; .
практически .се .опознават .връзките .между .аритметичните .действия .с .естествени .числа; .при .ре-
шаването .на .обратните .задачи .се .обръщат .съжденията .и .умозаключенията, .използвани .при .права-
та .задача; .учениците .овладяват .практически .нови .мисловни .връзки .и .форми .на .разсъждения; .при .със-
тавянето .и .решаването .на .обратните .задачи .водещ .е .аналитичният .метод .на .разсъждение .

Още .в .първи .клас .се .поставя .началото .на .разглеждането .на .взаимнообратни .задачи . .Специфично .
за .този .клас .е .изучаването, .съгласно .учебната .документация, .на .прости .практически .и .математи-
чески .задачи .от .събиране .и .изваждане . .В .следващите .класове .продължава .усвояването .на .тези .зада-
чи, .като .се .включват .четирите .аритметични .действия .с .всички .естествени .числа . .Затова .за .нача-
ло .акцентът .ще .падне .върху .взаимнообратните .прости .задачи . .Добре .е .технологията .на .овладява-
нето .им .да .е .стриктно .свързана .със .спазване .на .етапите .на .абстрахирането .

Като .отправна .точка .на .нашето .изследване .сме .длъжни .да .отбележим, .че .всяка .изходна .задача .
считаме .за .права .задача .

1 . . Прости .текстови .задачи, .които .разкриват .смисъла .на .аритметичните .действия, .и .техно-
логия .на .съставяне .на .техните .обратни .задачи

1 .1 . .Прости .текстови .задачи .за .намиране .на .сбор .и .технология .на .съставяне .на .техните .обратни .
задачи

Права задача . .(задача за намиране на сбор) .В .училищен .двор .има .8 .тополи .и .7 .брези . .Колко .общо .дър-
вета .има .в .училищния .двор? .

Така .поставената .задача .е .съставена .по .схемата: .8, .7, . .
Очевидно .задачата .се .решава .така: .8 .+ .7 .= . .(дръвчета) .
След .решението .на .правата .задача .се .изисква .от .учениците .да .съставят .нова .задача, .като .за .не-

известно .число .се .приеме .броят .на .тополите, .а .броят .на .брезите .(7) .и .общият .брой .на .дърветата .
(15) .са .известни . .Схемата .на .тази .задача .е: ., .7, .15 . .Получава .се:

Обратна задача 1 . .(задача за намиране на неизвестно събираемо) .В .училищен .двор .има .няколко .топо-
ли .и .7 .брези . .Общият .брой .дървета .в .двора .е .15 . .Колко .са .тополите?

Задачата .може .да .се .реши .чрез .равенството: . .+ .7 .= .15; .може .и .така: .15 .– .7 .= . .(тополи) .
Да .съставим .сега .нова .задача, .като .неизвестното .число .да .бъде .броят .на .брезите . .Схемата .на .та-

зи .задача .е: .8, ., .15 .
Обратна задача 2 . .(задача за намиране на неизвестно събираемо) .В .училищен .двор .има .8 .тополи .и .ня-

колко .брези . .Общият .брой .дървета .в .двора .е .15 . .Колко .са .брезите?
Задачата .може .да .се .реши .с .помощта .на .равенството: .8 .+ . .= .15; .или .15 .– .8 .= . .(тополи) .
На .този .етап .при .разглеждане .решенията .на .трите .задачи .може .да .се .направи .изводът, .че .права-

та .задача .се .решава .със .събиране .(в .случая .при .правата .задача .се .търси .общият .брой .дървета), .а .об-
ратните .Ӝ .– .с .изваждане .(търси .се .част .от .общия .брой .дървета) .

Отначало .схемите .на .задачите .в .училище .е .добре .да .се .съставят .конкретно . .Постепенно .се .пре-
минава .към .обобщени .записи .

Посочените . по-горе . примери . са . задачи . от . тип . множество-множество-множество . с . адитивна .
структура, .които .в .[1; .2] .са .означени .кратко: .МММа . .Ако .трите .множества .имат .мощности .а, .b и .
с, .то .решенията .на .горните .три .задачи .в .обобщен .вид .се .определят .съответно .чрез .равенствата: .а .
+ .b = .; . .+ .b .= .с .(или .с .– .b .= .); .а .+ . .= .с .(или .с .– .а .= .) .

На .фиг . .1 . .представяме .схематично .процеса .на .решението .на .тези .три .задачи .

Фиг. 1.
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1 .2 . .Прости .текстови .задачи .за .намиране .на .разлика .и .технология .на .съставяне .на .техните .об-
ратни .задачи

Права задача . .(задача за намиране на разлика) .Филип .имал .18 .топчета . .Дал .6 .от .тях .на .приятеля .си . .
Колко .топчета .са .му .останали?

Решението .на .задачата .е: .18 .– .6 .= . .(топчета .са .му .останали) .
Видът .Ӝ .може .да .се .отбележи .със .следната .схема: .18, .6, . .
Изисква .се .от .учениците .да .съставят .две .обратни .задачи .на .формулираната .по .схемите: ., .6, .12 .

и .18, ., .6 . .Поясняват .се .символичните .записи . .Тези .задачи .се .формулират .по .следния .начин: .
Обратна задача 1 . .(задача за намиране на неизвестно умаляемо) .Филип .имал .няколко .топчета . .След .

като .дал .6 .от .тях .на .приятеля .си, .му .останали .12 . .Колко .топчета .е .имал .Филип?
Задачата .може .да .се .реши .чрез .равенството: . .– .6 .= .12; .може .и .така: .12 .+ .6 .= . .(топчета .е .имал) .
Обратна задача 2 . .(задача за намиране на неизвестен умалител) .Филип .имал .18 .топчета . .Колко .топ-

чета .може .да .даде .на .приятеля .си, .така .че .да .му .останат .12?
Подходящо .равенство, .от .което .може .да .се .определи .търсеното .число, .е:
18 .– . .= .12; .или .18 .– .12 .= . .(топчета) .
Анализирането .на .решенията .на .задачите .показва, .че .неизвестното .число .в .първата .задача .е .раз-

лика .на .две .числа, .а .при .двете .обратни .задачи .е .съответно .неизвестно .умаляемо .и .неизвестен .ума-
лител .

Последните .три .примера .са .отново .задачи .от .тип .МММа . .Ако .трите .множества .имат .мощно-
сти .а, .b и .с, .то .решенията .на .горните .три .задачи .в .обобщен .вид .се .представят .съответно .чрез .ра-
венствата: .а .– .b = .; . .– .b .= .с .(или .с .+ .b .= .); .а .– . .= .с .(или .а .– .с .= .) .

1 .3 . .Прости .текстови .задачи .за .намиране .на .произведение .и .технология .на .съставяне .на .техни-
те .обратни .задачи

Това .са .задачи .от .тип .множество-множество-множество .с .мултипликативна .структура, .които .
в .[1; .2] .са .означени .кратко: МММ  .

Да .разгледаме .следната .тройка .задачи .– .права .и .двете .Ӝ .обратни .задачи .
Права задача . .(задача за намиране на произведение) .Летят .4 .ята, .всяко .от .по .5 .птици . .Колко .пти-

ци .общо .летят?
Така .поставената .задача .е .съставена .по .схемата: .4, .5, . .
Решението .е: .4 . .5 .= . .(птици .общо) .
След .решението .на .правата .задача .се .изисква .от .учениците .да .съставят .нова .задача .като .за .не-

известно .число .се .приеме .броят .на .ятата, .а .броят .на .птиците .във .всяко .ято .(5) .и .общият .брой .на .
птиците .(20) .са .известни . .Схемата .на .тази .задача .е: ., .5, .20 . .Получава .се:

Обратна задача 1. (задача от деление по съдържание) .Летят .20 .птици, .разделени .на .ята . .Колко .са .
ятата, .ако .във .всяко .ято .има .по .5 .птици?

Решение: . . .5 .= .20 .или .20 .: .5 .= . .(ята .от .птици) .
Да .съставим .сега .нова .задача, .за .която .неизвестното .число .е .броят .на .птиците .във .всяко .ято, .а .

останалите .числа .са .известни . .Схемата .на .тази .задача .е: .4, ., .20 .
Обратна задача 2. (задача от деление на равни части) .Летят .20 .птици, .разделени .на .4 .ята .по .рав-

но . .По .колко .птици .има .във .всяко .ято?
Решение: .20 .: .4 .= . .(птици .във .всяко .ято) .
На .фиг . .2 . .представяме .схематично .процеса .на .решението .на .тези .три .задачи .

Фиг. 2.



194

ОбразОвание и технОлОгии

Установява .се, .че .ако .правата .задача .се .решава .с .действие .умножение, .то .нейните .обратни .зада-
чи .се .решават .с .действие .деление . .Учениците .успяват .да .усвояват .връзките .между .задачите .

Ако .трите .множества .имат .мощности .а, .b и .с, .то .решенията .на .горните .три .задачи .(правата .
и .двете .Ӝ .обратни .задачи) .в .обобщен .вид .се .намират .съответно .чрез .равенствата: .а . .b = .; . . .b .= .с 
(или .с .: .b .= .); .с .: .а .= . .

Прости .текстови .задачи .за .намиране .на .частно .и .технология .на .съставяне .на .техните .обратни .
задачи

Права задача . .(задача за намиране на частно при деление на равни части) .От .едно .черешово .дърво .на-
брали .40 .кг .череши . .Разпределили .ги .в .8 .щайги .по .равно . .По .колко .килограма .череши .са .поставили .във .
всяка .щайга?

Решението .на .задачата .е: .40 .: .8 .= . .(кг .във .всяка .щайга) .
Видът .Ӝ .може .да .се .отбележи .със .следната .схема: .40, .8, . .
Изисква .се .от .учениците .да .съставят .две .обратни .задачи .на .формулираната .по .схемите: ., .8, .5 .

и .40, ., .5 . .Тези .задачи .се .формулират .по .следния .начин: .
Обратна задача 1 . .От .едно .черешово .дърво .набрали .череши . .Поставили .ги .в .8 .щайги .– .във .всяка .по .

5 .кг .череши . .Колко .килограма .череши .са .набрали?
Задачата .може .да .се .реши .така: .5 . .8 .= . .(кг) .
Обратна задача 2 . .От .едно .черешово .дърво .набрали .40 .кг .череши . .Разпределили .ги .по .5 .кг .в .щайги . .

В .колко .щайги .са .поставили .черешите?
Решението .на .задачата .е: .40 .: .5 .= . .(щайги) .
Ако .правата .задача .е .за .намиране .на .частно .при .деление .на .равни .части, .то .едната .нейна .обратна .

задача .ще .бъде .такава .за .намиране .на .частно .при .деление .по .съдържание .(Обратна задача 2 .), .а .друга-
та .обратна .задача .ще .се .решава .с .действие .умножение .

В .обобщен .вид .решенията .на .последните .три .задачи .се .представят .съответно .чрез .равенства-
та: .а .: .b = .; .с . .b .= .; .а .: .с .= . .

Ако .правата .задача .е .за .намиране .на .частно .при .деление .по .съдържание, .то .едната .нейна .обратна .
задача .ще .се .решава .с .действие .умножение, .а .другата .Ӝ .обратна .ще .бъде .задача .за .намиране .на .частно .
при .деление .на .равни .части . .Например:

Права задача . .(задача за намиране на частно при деление по съдържание) .Разпределили .24 .сандвича .в .
чинии .– .по .6 .сандвича .във .всяка .чиния . .Колко .чинии .са .необходими .за .това?

Обратна задача 1 . .Поставили .в .4 .чинии .по .6 .сандвича . .Колко .сандвича .всичко .са .поставили?
Обратна задача 2 . .Поставили .24 .сандвича .в .4 .чинии .по .равно . .По .колко .сандвича .са .поставили .във .

всяка .чиния?
Схемите, .по .които .се .съставят .тези .три .задачи, .са: .24, .6, .; ., .6, .4 .и .24, ., .4 .
Прости .текстови .задачи .за .намиране .на .неизвестен .компонент .при .дадено .аритметично .дейст-

вие .и .технология .на .съставяне .на .техните .обратни .задачи
Прости .текстови .задачи .за .намиране .на .неизвестен .компонент .при .действие .събиране .или .при .

действие .изваждане .и .технология .на .съставяне .на .техните .обратни .задачи
Права задача . . (задача за намиране на неизвестно събираемо) .На .детска .площадка .играят .няколко .

момчета .и .11 .момичета . .Общо .децата .на .площадката .са .20 . .Колко .са .момчетата?
Тази .задача .е .представена .по .схемата: ., .11, .20 .
Математическият .модел .е: . .+ .11 .= .20 . .Като .се .използва, .че .неизвестното .събираемо .се .намира .

като .от .сбора .се .извади .известното .събираемо, .от .последното .равенство .се .получава: .20 .– .11 .= . .
(момчета) .

Изисква .се .от .учениците .да .съставят .две .нови .задачи . .Пояснява .се, .че .при .едната .задача .трябва .
да .се .търси .общият .брой .деца .при .известен .брой .на .момчетата .(9) .и .на .момичетата .(11) . .При .друга-
та .задача .трябва .да .бъде .намерен .броят .на .момичетата, .ако .са .дадени .броят .на .момчетата .(9) .и .об-
щият .брой .деца .(20) .

Правата .задача .за .намиране .на .неизвестно .събираемо .може .да .се .преобразува .в .две .обратни .зада-
чи .по .схемите: .9, .11, . .и .9, ., .20 .

Обратна задача 1 . .(задача за намиране на сбор) .На .детска .площадка .играят .9 .момчета .и .11 .момиче-
та . .Колко .деца .общо .играят .на .площадката?

Решението .на .тази .задача .е: .9 .+ .11 .= . .(деца) .
Обратна задача 2 . .(задача за намиране на неизвестно събираемо) .На .детска .площадка .играят .9 .мом-

чета .и .няколко .момичета . .Общо .децата .на .площадката .са .20 . .Колко .са .момичетата?
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Решението .може .да .се .запише .така: .9 .+ . .= .20; .или .20 .– .9 .= . .(момичета) .
Решенията .на .тази .тройка .задачи .в .обобщен .вид .се .представят .съответно .чрез .равенствата: . .

+ .b = .с; .а .+ .b .= .; .а .+ . .= .с (или .с .– .а .= .) .
Ще .отбележим, .че .ако .за .права .задача .се .избере .задача .за .намиране .на .неизвестно .умаляемо .(или .не-

известен .умалител), .то .тогава .могат .да .се .формулират .нейните .две .обратни .задачи . .След .като .са .
определени .тройките .задачи, .е .необходимо .учениците .да .ги .сравнят .и .решат .

Прости .текстови .задачи .за .намиране .на .неизвестен .компонент .при .действие .умножение .или .при .
действие .деление .и .технология .на .съставяне .на .техните .обратни .задачи

Права задача . .(задача за намиране на .неизвестен множител) .Симона .имала .няколко .банкноти .по .10 .
лв . .на .стойност .60 .лв . .Колко .банкноти .е .имала .Симона?

Тази .задача .е .представена .по .схемата: ., .10, .60 .
Математическият .запис .е: . . .10 .= .60 . .Като .се .използва, .че .неизвестният .множител .се .намира .ка-

то .произведението .се .раздели .на .известния .множител, .от .последното .равенство .се .получава: .60 .: .10 .
= . .(банкноти) .

Правата .задача .за .намиране .на .неизвестен .множител .може .да .се .преобразува .в .две .обратни .зада-
чи .по .схемите: .6, .10, . .и .6, ., .60 .

Обратна задача 1 . .Симона .имала .6 .банкноти .по .10 .лв . .Колко .лева .общо .е .имала .Симона?
Решението .на .тази .задача .е: .6 .10 .= . .(лв .) .
Обратна задача 2 . .Симона .имала .6 .еднакви .банкноти .на .стойност .60 .лв . .На .каква .стойност .е .вся-

ка .от .банкнотите?
Решението .може .да .се .запише .така: .60 .: .6 .= . .(лв . .– .1 .банкнота) .
Решенията .на .тази .тройка .задачи .в .обобщен .вид .се .представят .съответно .чрез .равенствата: .

 . .b = .с; .а . .b .= .; .с .: .а .= . .
Ще .отбележим, .че .ако .за .права .задача .се .избере .задача .за .намиране .на .неизвестно .делимо .(или .неиз-

вестен .делител), .то .тогава .могат .да .се .формулират .нейните .две .обратни .задачи . .След .като .са .оп-
ределени .тройките .задачи, .е .необходимо .учениците .да .ги .сравнят .и .решат .

Прости .текстови .задачи, .при .които .са .зададени .релации .между .множества, .и .технология .на .съ-
ставяне .на .техните .обратни .задачи .

Прости .текстови .задачи, .при .които .са .дадени .релациите .„с .… .по-голямо“ .или .„с .… .по-малко“, .и .
технология .на .съставяне .на .техните .обратни .задачи

Това .са .задачи .от .тип МРМа: множество-релация-множество с адитивна структура [1; .2] . .В .този .
параграф .с .а .и .с .ще .означаваме .мощностите .на .двете .множества . .Записът .а .+ .b .= .с .означава .„числото .
с .е .с b .по-голямо .от .числото .а“, .а .записът .а .– .b .= .с .означава .„числото .с .е .с b .по-малко .от .числото .а“ .

Права задача . .(задача за намиране на число, с няколко единици по-голямо от дадено число) .В .един .роза-
риум .имало .36 .храста .бели .рози .и .със .17 .повече .храста .червени .рози . .Колко .са .храстите .с .червени .рози? .

Тази .задача .е .съставена .по .схемата: .36, .17, . . .Съставят .се .нейните .обратни .задачи .съответно .
по .схемите: ., .17, .53 .и .36, ., .53 .

Обратна задача 1 . .В .един .розариум .имало .няколко .храста .бели .рози .и .със .17 .повече .храста .червени .
рози . .Колко .са .храстите .с .бели .рози, .ако .храстите .с .червени .рози .са .53?

Обратна задача 2 . .В .един .розариум .имало .36 .храста .бели .рози .и .53 .храста .червени .рози . .С .колко .хра-
стите .с .червени .рози .са .повече .от .храстите .с .бели .рози?

Решенията .на .тези .три .задачи .се .представят .в .обобщен .вид .съответно .чрез .равенствата: .а + .b 
= .; . .+ .b .= .с .(или .с .– .b .= .); .с .– .а .= . .

Аналогично .ще .изглежда .тройката .задача, .ако .релацията .е .„с .… .по-малко“, .т .е . .правата .задача .е .
задача .за .намиране .на .число, .с .няколко .единици .по-малко .от .дадено .число . .Изисква .се .от .учениците .да .
съставят .обратните .Ӝ .задачи, .да .ги .решат .и .да .съпоставят .решенията .на .трите .задачи . .Например:

Права задача . .(задача за намиране на число, с няколко единици по-малко от дадено число) .Михаил .има .12 .
гълъба, .а .Васил .– .с .3 .по-малко . .Колко .гълъба .има .Васил?

Тази .задача .е .съставена .по .схемата: .12, .3, . . .Съставят .се .нейните .обратни .задачи .съответно .по .
схемите: ., .3, .9 .и .12, ., .9 .

Обратна задача 1 . .Михаил .има .няколко .гълъба, .а .Васил .– .с .3 .по-малко . .Колко .гълъба .има .Михаил, .ако .
гълъбите .на .Васил .са .9?

Обратна задача 2 . .Михаил .има .12 .гълъба, .а .Васил .– .9 . .С .колко .гълъбите .на .Васил .са .по-малко .от .те-
зи .на .Михаил?
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В .обобщен .вид .решенията .на .задачите .се .представят .съответно .чрез .равенствата: .а – .b = .; . .
– .b .= .с .(или .с .+ .b .= .); .а .– .с .= . .

Установява .се: .Ако .при .правата .задача .се .търси .число, .с .няколко .единици .по-голямо .или .с .няколко .
единици .по-малко .от .дадено .число, .то .нейна .обратна .задача .ще .бъде .задача .за .сравняване .на .две .числа .
по .тяхната .разлика .(Обратна задача 2 .) .

За .права .задача .може .да .се .избере .задача .за .сравняване .на .две .числа .по .тяхната .разлика . .Формули-
рат .си .двете .Ӝ .обратни .задачи . .След .като .са .определени .тройките .задачи, .е .необходимо .учениците .
да .ги .сравнят .и .решат .

В .този .случай .при .определянето .на .правата .задача .могат .да .се .използват .различни .словосъчета-
ния: .„с .… .по-дълъг“, .„с .… .по-къс“, .„с .… .по-скъп“ .„с .… .по-евтин“, .„с .… .по-тежък“, .„с .… .по-лек“, .„с .… .
по-висок“, .„с .… .по-нисък“, .„с .… .по-възрастен“, .„с .… .по-млад“ .и .др .

Прости .текстови .задачи, .при .които .са .дадени .релациите .„… .пъти .по-голямо“ .или .„… .пъти .по-
малко“, .и .технология .на .съставяне .на .техните .обратни .задачи

Това .са .задачи .от .тип МРМ : множество-релация-множество с мултипликативна структура [1; .
2]. .В .този .параграф .с .а .и .с .ще .означаваме .мощностите .на .двете .множества . .Записът .а . .b .= .с .означава .
„числото .с .е b .пъти .по-голямо .от .числото .а“, .а .записът .а .: .b .= .с .означава .„числото .с .е .b .пъти .по-мал-
ко .от .числото .а“ .

Права задача . .(задача за намиране на число, няколко пъти по-голямо от дадено число) .Ваня .нарисувала .
4 .гербера .и .3 .пъти .повече .рози . .Колко .са .розите?

Задачата .е .съставена .по .схемата: .4, .3, . . .Обратните .Ӝ .задачи .се .съставят .съответно .по .схеми-
те: ., .3, .12 .и .4, ., .12 .

Обратна задача 1 . .Ваня .нарисувала .няколко .гербера .и .3 .пъти .повече .рози . .Колко .са .герберите, .ако .
розите .са .12?

Обратна задача 2 . .Ваня .нарисувала .12 .рози .и .4 .гербера . .Колко .пъти .розите .са .повече .от .герберите?
Решенията .на .тези .три .задачи .се .представят .в .обобщен .вид .съответно .чрез .равенствата: .а. b = .

; . . .b .= .с .(или .с .: .b .= .); .с .: .а .= . .
Аналогично .ще .изглежда .тройката .задача, .ако .релацията .е .„…пъти .по-малко“, .т .е . .правата .зада-

ча .е .задача .за .намиране .на .число, .няколко .пъти .по-малко .от .дадено .число . .Например:
Права задача . .(задача за намиране на число, няколко пъти по-малко от дадено число) .Деца .поставили .30 .

къщички .за .птици .и .3 .пъти .по-малко .хранилки . .Колко .хранилки .са .поставили .децата?
Задачата .е .съставена .по .схемата: .30, .3, . . .Обратните .Ӝ .задачи .се .съставят .съответно .по .схеми-

те: ., .3, .10 .и .30, ., .10 . .
Обратна задача 1 . .Деца .поставили .няколко .къщички .за .птици .и .3 .пъти .по-малко .хранилки . .Колко .

къщички .за .птици .са .поставили .децата, .ако .хранилките .са .10 .?
Обратна задача 2 . .Деца .поставили .30 .къщички .за .птици .и .10 .хранилки . .Колко .пъти .хранилките .са .

по-малко .от .къщичките .за .птици?
В .обобщен .вид .решенията .на .задачите .се .представят .съответно .чрез .равенствата: .а : .b = .; . .

: .b .= .с .(или .с . .b .= .); .а .: .с .= . .
След .анализиране .на .съставените .и .решени .задачи .се .достига .до .извода: .ако .правата .задача .е .зада-

ча .за .намиране .на .число, .няколко .пъти .по-голямо .или .няколко .пъти .по-малко .от .дадено .число, .то .ней-
на .обратна .задача .ще .бъде .задача .за .кратно .сравняване .на .две .числа .(Обратна задача 2 .) .

За .права .задача .може .да .се .избере .задача .за .кратно .сравняване .на .две .числа . .Тогава .могат .да .се .фор-
мулират .нейните .две .обратни .задачи . .След .като .са .определени .тройките .задачи, .е .необходимо .уче-
ниците .да .ги .сравнят .и .решат .

При .определянето .на .правата .задача .могат .да .се .използват .различни .термини: .„… .пъти .по-дъ-
лъг“, .„… .пъти .по-къс“, .„… .пъти .по-скъп“ .„… .пъти .по-евтин“, .„… .пъти .по-тежък“, .„… .пъти .по-лек“, .
„… .пъти .по-висок“, .„… .пъти .по-нисък“, .„… .пъти .по-възрастен“, .„… .пъти .по-млад“ .и .др .

Съставни .текстови .задачи .и .технология .на .съставяне .на .техните .обратни .задачи
Права задача . .Туристи .отишли .на .тридневен .поход . .През .първия .ден .те .изминали .4 .км, .през .вто-

рия .ден .– .2 .пъти .повече, .а .през .третия .ден .– .с .3 .км .по-малко, .отколкото .през .втория .ден . .Колко .ки-
лометра .са .изминали .туристите .през .третия .ден?

На .фиг . .3 . .представяме .схематичен .модел .на .разсъжденията .за .решаване .на .задачата .
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Фиг. 3.
Така .поставената .задача .е .съставена .по .схемата: .4, .2, .3, . .
Изисква .се .от .учениците .да .съставят .нова .задача .по .схемата: ., .2, .3, .5 .
Обратна задача 1 . .Туристи .изминали .през .първия .ден .няколко .километра . .През .втория .ден .изми-

нали .2 .пъти .повече, .а .през .третия .ден .– .с .3 .км .по-малко, .отколкото .през .втория .ден . .Колко .киломе-
тра .са .изминали .през .първия .ден, .ако .през .третия .ден .са .изминали .5 .километра?

Процесът .на .решение .на .тази .задача .представяме .на .фиг . .4 .

Фиг. 4.
Могат .да .се .съставят .още .две .обратни .задачи .съответно .по .схемите: .4, ., .3, .5 .и .4, .2, ., .5 .
Обратна задача 2. Туристи .изминали .през .първия .ден .4 .километра, .а .през .втория .ден .– .няколко .пъ-

ти .повече . .През .третия .ден .изминали .3 .км .по-малко, .отколкото .през .втория .ден . .Колко .пъти .пове-
че .са .изминали .туристите .през .втория .ден .в .сравнение .с .първия, .ако .през .третия .ден .са .изминали .5 .
километра?

Схемата .на .разсъждения .представяме .на .фиг . .5 .

Фиг. 5.
Обратна задача 3. Туристи .изминали .през .първия .ден .4 .километра . .През .втория .ден .изминали .2 .пъ-

ти .повече, .а .през .третия .ден .– .с .няколко .километра .по-малко, .отколкото .през .втория .ден . .С .колко .
километра .по-малко .са .изминали .туристите .през .третия .ден .в .сравнение .с .втория, .ако .през .тре-
тия .ден .са .изминали .5 .километра?

Процесът .на .решение .на .тази .задача .би .могъл .да .се .подпомогне .със .схема, .подобна .на .горните .
Конкретизацията . на . решенията . на . правата . и . нейните . три . обратни . задачи . не . представлява .

трудност .
Уместно .е .изясняването .на .структурите .на .взаимнообратните .задачи . .Резултатът .от .обуче-

нието .зависи .и .от .съпоставяне .решенията .на .взаимнообратните .задачи: .при .тях .едно .и .също .число .
(величина, .понятие) .участва .в .различни .връзки .с .други .числа .

Така .построената .система .взаимнообратни .задачи .е .изцяло .от .практически .задачи . .По .същата .
структура .бихме .могли .към .тези .примери .да .добавим .и .математически .задачи . .Могат .да .се .предста-
вят .и .още .примери .за .взаимнообратни .практически .и .математически .задачи, .чието .решение .да .е .с .
повече .от .две .пресмятания .

Накрая .ще .отбележим, .че .изучаването .на .взаимосвързани .въпроси .трябва .да .се .прилага .непрекъс-
нато, .започвайки .от .първите .класове .на .средното .образование, .за .да .може .да .се .отработи .единен .ал-
горитъм .за .усвояване .на .математически .знания .
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ВлИяНИЕТО НА МУлТИМЕДИяТА ВЪРхУ ПРОЦЕсИТЕ НА ЗАПОМНяНЕ И 
ЗАбРАВяНЕ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА МАТЕМАТИЧЕскИ ЗАДАЧИ В НАЧАлЕН ЕТАП 
НА ОбРАЗОВАНИЕ

INfluENTIal of ThE mulTImEDIa upoN procESSES of rEmEmbErING aND forGETTING 
WhEN SolVING maTh TaSK WITh prImary School STuDENTS 

liliya Stoyanova phD
7th Secondary School „Kuzman Shapkarev“, blagoevgrad

abstract. .The .article .search .some .of .the .factors .influencing .upon .the .processes .of .remembering .(stimulating .
the .learning) .and .forgetting .( .delaying .of .the .learning .) .during .solving .math .tasks .with .primary .school .students . .We .
are .looking .for .decisions .in .interactive .learning .through .using .ICT .and .multimedia .lessons . .Interactive .approach .
through .multimedia .learning .with .the .help .of .effects .– .sounds, .animation, .hyperlinks, .colors .using .etc . .stimulate .
remembering . and . increase . the . positive . emotions . . This . activate . the . self-control . which . is . very . important . thing .
during .math .learning . .There .are .methods .for .realization .of .knowledge .for .long .term .through .multimedia .products .
connected .to .results .of .different .educational .researches . .Parallel .between .traditional .and .interactive .methodic .of .
learning .is .done . .Some .ways .for .more .effective .learning .process .and .access .to .high .quality .education .are .presented .

Трайността на знанията и паметта в процеса на решаване на математическите задачи е от из-
ключителна важност за полагане основите на ефективното учене още от най-ранна училищна въз-
раст . .Ето .защо .се .търсят .пътища чрез новите информационни технологии да се оптимизира учеб-
ния процес и да се повиши неговото качество.

Онагледяването .на .математическите .задачи .спомага .да .се .развиват .и .усъвършенстват .наблюда-
телността, .сетивните .представи .и .активността .в .процеса .на .обучение . .Днес .традиционните .на-
гледни .дидактически .средства .отстъпват .мястото .си .на .цифровата .мултимедия .и .електронните .
комуникации . .Редица .автори .представят .мултимедията .като .съчетаване .на .повече .от .една .медии, .
или .многомерна .среда .за .представяне .на .информационни .обекти . .Добавянето .на .звук .или .интерак-
тивност .към .информационния .продукт, .който .обединява .два .или .повече .от .следните .основни .еле-
менти: .текстова .информация, .графика .(неподвижни .илюстрации), .звук, .анимация, .прави .мултиме-
дийния .урок .изключително .атрактивен .и .занимателен . .Спецификата .на .учебния .предмет .матема-
тика .предполага .да .се .работи .с .абстрактни .математически .модели . .

Мултимедийните .презентации .в .уроците .по .математика .съдържат .цифри, .алгебрични .изрази .с .
ефекти, .както .и .картини, .с .които .се .изобразяват .различни .житейски .ситуации, .подкрепящи .поста-
вените .за .решаване .текстови .задачи . .Картините .и .думите .идват .от .външния .свят .като .мултиме-
дийна .презентация .и .влизат .в .сензорната .памет .посредством .зрителния .и .слуховия .канал . .

Научно .е .доказано, .че .абстрактните .научни .знания .могат .да .се .възприемат .по-лесно .от .малките .
учениците, .когато .са .подкрепени .от .конкретни .примери, .обосновани .с .конкретни .факти .и .онагледе-
ни .с .конкретни .образи . .Ето .защо .мултимедийните .презентации .с .изключителен .ефект .съдействат .
за .нагледно-образното .мислене .на .малките .ученици . .Оживяването .на .сюжетите .в .трудните .мате-
матически .задачи .спомага .за .силната .връзка .между .усвояването .на .научните .знания .под .формата .на .
определения .и .правила .и .реалната .практика .от .детското .ежедневие . .В .тази .посока .принципът .за .на-
гледност .позволява .да .се .увеличи .и .интересът .към .ученето, .който .е .определящ .фактор .за .мотива-
цията .в .начална .училищна .възраст .
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Активното .включване .на .аудиовизуални .методи .(използването .на .повече .информационни .кана-
ли .– .зрителен, .слухов) .означава .по-целенасочено .и .по-рационално .възприемане . .Според .същите .авто-
ри .„ученето .е .изменение .на .отношението .чрез .възприемане .на .впечатления .от .околната .среда“ .[3] .

При .решаването .на .различните .видове .математически .задачи .в .началните .класове .факторите, .
които .влияят .при .запомнянето .и .забравянето, .са .същите, .които .влияят .при .цялостния .процес .на .
ученето, .а .именно: .ограниченият .капацитет .на .нашия .главен .мозък; .различията .в .учебното .съдър-
жание; .различията .в .учебните .цели; .мотивацията .за .учене; .учебното .време .и .разпределението .на .по-
чивките .(именно .чрез .интерактивните .методи .почивките .преобладават .и .интересът .към .учебния .
процес .се .поддържа .по-дълго); .видът .и .броят .на .сетивните .органи, .които .участват .в .учебния .про-
цес .(нагледно-образното .мислене .при .визуализацията .спомага .за .активизиране .на .повече .сетивни .ор-
гани); .видът .и .обемът .на .появяващите .се .смущения .и .задръжки .– .учениците .се .чувстват .освободе-
ни .и .партньори .на .учителя . .„Когато .новата .информация .измества .или .се .наслагва .върху .по-стара-
та, .неизползвана .информация, .говорим .за .забравяне“ .[3] .

Новият .подход .на .поддържащ .интерес .чрез .сътрудничество .в .процеса .на .учене .спомага .за .прео-
доляване .на .страха .и .задръжките .от .страна .на .ученика . .Доказано .е, .че .задръжките .при .ученето .мо-
гат .да .се .появят .като: .асоциативни, .афектни, .задръжки .поради .близост .във .времето, .и .задръжки .по-
ради .уподобяване . .

При .асоциативните .задръжки .визуализирането .на .задачите .и .асоциацията .чрез .картинни .изо-
бражения .се .явяват .основно .средство .за .преодоляването .им .в .мултимедийния .урок .

Афектните .задръжки .са .подчертано .емоционални . .Чрез .мултимедийната .презентация .се .създа-
ва .ведра .атмосфера .в .естествена .за .учениците .компютърна .среда . .Озвучените .ефекти .в .презента-
ционните .материали .спомагат .в .изключително .голяма .степен .за .доброто .емоционално .състояние .на .
учениците .

За .преодоляване .на .задръжките .поради .близост .във .времето .на .непосредствено .следващи .един .
след .друг .учебни .процеси .спомага .игровият .подход .и .сюжетно .ролевата .игра .в .презентирането . .

На .задръжките .поради .уподобяване .(учебни .съдържания, .които .могат .да .се .объркат .поради .при-
лика, .противодействат .ефектите .на .слайдовете, .премахването .на .монотонната .работа .и .динами-
ката, .ритъма .на .интеракцията . .Интерактивното .обучение .е .антипод .на .процесите .на .забравяне .и .
ефективен .инструмент .за .преодоляване .на .задръжките .при .учене .

Продължителността .на .приемането .на .информация .играе .голяма .роля .в .процесите .на .запомняне .
и .забравяне . .Многобройните .впечатления, .които .се .приемат .едновременно .чрез .ефектите .на .мул-
тимедията, .възбуждат .нервни .клетки .от .различни .части .на .главния .мозък .и .по .този .начин .стиму-
лират .трайното .им .запомняне . .

За .продуктивността .на .запомнянето .оказва .влияние .и .осмислянето .на .математическия .мате-
риал . .Чрез .акцентуването .върху .същественото .(главното) .при .онагледяването .с .помощта .на .мул-
тимедийните .ефектите .– .звук, .анимация, .хипервръзки .и .т .н . .се .стимулират .мотивацията .на .за-
помнянето, .положителните .емоции, .свързани .със .запаметения .материал .и .самоконтролът . .Когато .
научната .информация .е .представена .за .възприемане .с .очите .чрез .илюстрации .на .картини, .онагледя-
ващи .задачите, .анимации, .поясняващи .формули .и .определения, .информационната .преработка .е .зна-
чително .улеснена .и .това .влияе .върху .запомнянето .й .

Специалистите .съветват .наличието .на .ограничено .количество .текст .в .слайдовете .на .презен-
тацията . .Това .е .доказателство .за .теорията .на .Мауеr, .според .който .ученето .в .мултимедийна .среда .
се .улеснява, .когато .информацията .е .представена .чрез .вербалния .и .визуалния .канал .по .начин, .който .
не .претоварва .кратковременната .памет .при .представяне .на .информацията . .Мауеr .[4] .дава .пример .с .
наличието .на .излишни .думи, .които .придружават .картините, .вместо .само .думи; .разполагане .на .ду-
мите .и .картините .на .екрана .много .близо .едни .до .други .– .паралелно .представяне .на .думите .и .карти-
ните .вместо .последователно .

Важно .е .да .се .отбележи, .че .както .добавянето .просто .на .картини .към .думите .в .математически-
те .текстови .задачи .например, .не .е .показател .за .подобряване .ефективността .на .ученето, .така .и .не .
всички .мултимедийни .учебни .програми .са .еднакво .ефективни . .В .тази .посока .се .търсят .научно .обо-
сновани .методически .насоки .към .учителите .за .ефективното .изработване .и .използване .на .мултиме-
дийните .продукти .за .учебните .часове .по .математика .

При .подготовката .на .мултимедийните .уроци .е .необходимо .учителите .внимателно .да .прецизи-
рат .как .да .бъдат .използвани .думите .и .картините, .за .да .се .оптимизира .ученето; .как .да .прилагат .на-
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учните .принципи .и .методи .в .овладяването .на .научните .знания .и .какви .са .възможностите .за .прера-
ботка .на .информацията . .

В .уроците .по .математика .почти .винаги .се .започва .с .актуализиране .на .старите .знания .и .с .плавен .
преход .се .преминава .към .новия .материал . .Логическата .верига .на .натрупания .до .момента .фактологи-
чен .ресурс .от .формули, .определения .и .математически .знания .е .необходима .основа .за .продължаващо-
то .обучение . .Мултимедията .позволява .тази .актуализация .да .стане .за .значително .по-кратко .време .
в .часа, .отколкото .при .обясняването .само .с .думи . .В .тази .посока .интензитетът .на .урока .е .от .изклю-
чителна .важност .за .овладяването .на .достатъчно .количество .предвидена .нова .информация .

Изследванията .показват, .че .употребата .на .цветове .може .да .увеличи .интереса .и .да .подобри .сте-
пента .на .разбиране .и .запаметяване . .Студените .цветове .са .най-подходящи .за .фонове, .тъй .като .те .
позволяват .„отдалечаване“ .от .фона .[1] . .Топлите цветове .са .най-подходящи .за .обекти, .разположени .
на .преден .план .(например .текст) . .В .тази .посока .те .са препоръчителни за извеждане на правила и важни 
за запомняне на формули .в .обучението .по .математика . .Те .акцентират .върху .главното .

Четливостта .на .текста .е .важно .негово .свойство, .което .го .прави .лесно .възприеман .от .потре-
бителя . .За .да .е .четлив .текстът, .трябва .да .се .избере .ясен .шрифт .с .подходящо .съчетание .на .цве-
товете .на .текста .и .на .фона . .Шрифтовете .съдържат .образователни .послания, .затова .трябва .да .
се .избират .съвсем .съзнателно . .Най-удачно .е .да .се .използва .един .и .същ .шрифт .в .хода .на .цялата .пре-
зентация .и .не .повече .от .два .допълнителни .шрифта .(например .Arial .и .ArialBold) . .Трябва .да .се .има .
предвид, .че .разделителната .способност .на .екрана .влияе .на .четивността, .дребният .печат .е .едва .
забележим . .Малките .букви .помагат .на .учениците .да .различават .и .разчитат .думите .по-ефектив-
но .от .големите .букви . .Специални .ефекти .или .цветови .съчетания .могат .да .подобрят .четивност-
та . .Заглавията .могат .да .се .отделят .от .останалия .текст, .като .се .обработят .с .3-мерни .сенки .или .
контрастни .цветове .[1] .

За .реализирането .на .трайността .най-важно .значение .имат .няколко .похвата:
 .y На .първо .място .повторението . Тъй .като .мултимедийният .урок .позволява .да .се .оптимизира 

плътността и динамиката на учебното време, .спестеното .време .от .часа .може .да .се .използва .за .
допълнителни .задачи .и .повторение .на .учебния .материал, .който .изисква .допълнителни .усилия .
от .страна .на .учениците .

 .y Огромните .възможности .на .визуализациите .в .мултимедийните .продукти .дават .възможност .
онагледяването .да .стане .по най-разнообразни начини, .да .се .използва .разнообразие .на .методите .и .
формите .и .да .се .прилагат .творчески .подходи .

 .y За .разлика .от .традиционната .методика, .в .която .постоянното .връщане .към .старите .знания .
има .ограничени .възможности, .в .интерактивната .те .са .далеч .по-големи .и .е .възможно .те .да .бъ-
дат .интерпретирани .по нов начин и от нова гледна точка. 

 .y За .реализиране .на .трайността .запомненият .материал .е .необходимо .да .бъде .свързан .със .ста-
рите .знания . .Това .е .основно .изискване .във .всеки .урок .по .математика, .тъй .като .ако .в .дру-
ги .учебни .предмети .даден .учебен .материал .може .да .не .намери .следващо .приложение .в .рабо-
та, .то .в .математиката .той .е .свързан .в .логическа .верига .и .изпускането .на .основни .знания .
и .умения .може .да .доведе .до .невъзможност .за .по-нататъшно .усвояване .на .математическа-
та .наука . .Чрез .ефектите .на .мултимедията .актуализацията .на .знанията .може .да .бъде .на-
правена .за .изключително .кратко .време, .което .възбужда .различните .клетки .от .главния .мо-
зък .и .стимулира .отново .готовността .за .работа .на .малките .ученици . .

 .y Учебният .материал .трябва .да .бъде .структуриран .в .смислови .части, .които .спираловидно .се .
надграждат, . а . в . мултимедийната . презентация . сюжетното . обвързване . позволява . преходът .
между .отделните .части .да .стане .по .естествен .път .

Резултати .от .мултимедийния .урок:
 .y избягва .се .еднообразното .повторение;
 .y прилагат .се .разнообразни .методи, .форми .и .подходи;
 .y дава .се .възможност .за .решаването .на .повече .практически .задачи;
 .y увеличава .се .възможността .за .повече .самостоятелна .работа .и .творческа .изява .на .учениците; .
 .y проверката .и .оценката .на .знанията .са .бързи, .динамични .и .обективни .и .позволяват .пряк .анализ .

за .всеки .ученик .във .всяко .ядро .на .учебното .съдържание;
 .y дават .се .много .по-големи .възможности .за .прилагането .на .знанията .в .практиката .
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maThEmaTIcal WorD problEmS – my WorK IN ThE SEcoND GraDE 
Irina Georgieva paeva
Secondary School „hristo botev“ – Devin

abstract. . Solving . of . word . problems . is . an . important . part . of . mathematical . literacy . . Ability . to . solve . such .
problems .is .a .sound .criterion .for .the .mathematical .schooling .of .students . .Students .should .be .capable .of .logical .
thinking .and .to .possess .some .quickness .of .mind .and .imagination . .Word .problems .help .students .to .understand .the .
necessity .and .the .meaning .of .arithmetic .rules .and .concepts . .

The .presentations .„Word .Problems .– .Second .Grade“ .are .used .in .the .curriculum, .and .in .the .optional .subject .
lessons . .Some .conclusions .are .made . .

Keywords: mathematics, .word .problems, .second .grade . .

Решаването .на .текстови .задачи .заема .важно .място .в .обучението .по .математика . .Умението .да .
се . решават . тези . задачи .е .мерило . за .математическата .подготовка .на .ученика . .Докато .в .числовия .
пример .са .посочени .числата, .действията .и .редът, .в .който .трябва .да .се .извършват .действията, .при .
всяка .текстова .задача, .колкото .и .лека .да .е .тя, .учениците .освен .умението .да .изчисляват, .необходимо .
е .да .извършват .редица .разсъждения, .за .да .установят .зависимости .между .търсената .и .дадените .ве-
личини .и .да .подберат .съответни .действия . .Учениците .трябва .да .умеят .да .мислят .логично, .да .при-
тежават .известна .съобразителност .и .въображение . .Текстовите .задачи .дават .възможност .на .уче-
ниците .да .разберат .необходимостта .и .смисъла .на .аритметичните .действия .и .аритметичните .по-
нятия . .

Учебната .програма .1-4 .клас .се .предвижда .решаване .на .прости .и .съставни .задачи . .Прости .са .те-
зи, .които .се .решават .с .едно .действие, .а .съставни, .тези .които .се .решават .с .две .или .повече .действия . .
Изискванията .към .текстовата .задача .са: .

 .y Текстът .на .задачата .трябва .да .бъде .преди .всичко .от .заобикалящата .учениците .среда . .По .този .
начин .не .се .губи .ценно .време .за .разясняване .смисъла .на .отделни .думи .и .зависимости .между .ве-
личините, .които .влизат .в .задачата .

 .y Числовите .изрази .да .не .изискват .усложнени .пресмятания, .да .се .даде .възможност .на .ученика .да .
разсъждава .върху .зависимостите .между .величините . .

Учениците .от .1 .клас .се .запознават .със .съдържанието .на .понятието .текстова .задача .и .съставки-
те .й: .условие, .въпрос, .решение, .отговор . .Те .работят .предимно .с .прости .задачи . .Във .втори .клас .се .ра-
боти .със .съставни .задачи . .

Решаването .на .съставните .задачи .се .разделя .на .няколко .етапа:
 .y Прочитане .на .задачата .
 .y Анализ .на .задачата .
 .y Съставяне .на .план .на .задачата .
 .y Решение .на .задачата .

Ирина Георгиева Паева
сОУ „христо ботев“, гр. Девин

ТЕксТОВИТЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИкА – МОяТА РАбОТА ВЪВ ВТОРИ клАс
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 .y Формулиране .на .отговора .
 .y Проверка .на .решението .
 .y Решаване .на .задачата .по .няколко .начина .

Прочитане на условието на текстовата задачата. .Много .е .важно .да .научим .децата .съзнателно .да .
четат . .Малките .ученици .най-често .гледат .в .учебника .и .не .правят .самостоятелен .прочит . .В .1 .клас .
задачите .се .четат .от .няколко .ученика . .От .втори .клас .се .прави .съкратен .запис .на .задачата . .

Анализ на текстовата задача. .Не .трябва .да .се .забравя, .че .учениците .от .1-4 .клас .мислят .конкрет-
но, .че .абстрахирането .за .тях .е .сложен .процес . .Ето .защо .простото .онагледяване .е .винаги .по-резул-
татно, .отколкото .дългите .словесни .обяснения .и .многото .въпроси . .На-често .за .онагледяване .се .из-
ползват .илюстрации .на .условието .на .задачата .(Пример .1) .и/или .подходящ .чертеж, .на .който .ясно .да .
проличат .зависимостта .между .търсената .и .дадените .величини .(Пример .2) .

Пример 1. В кутията на Катя има 4 молива. Васко има 3 пъти повече от Катя. Петьо със 6 повече от 
Катя. Колко молива имат тримата общо? .

Пример .2 . .В две кошници има общо 35 яйца. От втората Мими и Явор изяли няколко и яйцата в две-
те кошници станали по 15. Колко яйца са изяли децата?

Съставяне на план . .Прави .се .съкратен .запис .на .задачата .(Пример .3) . .Прави .се .анализ .на .задачата .и .
се .очертават .стъпките, .през .които .трябва .да .се .премине .за .достигане .до .отговор .на .задачата . .

Пример 3. В един поход участват 18 третокласници и 3 пъти по-малко второкласници. Колко учени-
ци участват в похода?

третокласници – 18
второкласници – 3 пъти по-малко   ?
Колко ученика участват в похода?   ?
На .база .своя .педагогически .опит, .в .хода .на .анализ .на .задачата .поставяме .въпросителен .знак .за .

всяка .величина, .която .трябва .да .бъде .пресметната . .В .случая .от .Пример .3 .учениците .първо .трябва .
да .намерят .броя .на .второкласниците .– .поставяме .въпросителен .знак .в .съкратения .запис . .След .то-
ва .трябва .да .се .пресметне .броя .на .учениците, .участващи .в .похода .– .поставяме .втори .въпросителен .
знак . .Така .планът .за .решаване .на .задачата .е .готов . .

Записване на решението . .Учениците .записват .последователно .всяко .действие . .Формулира .се .пър-
вият .въпрос, .извършва .се .изчислението, .а .въпросителният .знак .в .плана .се .загражда . .Формулира .се .
вторият .въпрос, .извършва .се .изчислението .и .въпросителният .знак .се .загражда . .Именуват .получе-
ното .число . .

Числов .израз .използват .предимно .отличните .ученици . .През .учебната .година .се .записва .на .дъска-
та, .като .втори .начин .на .записване .на .задачата . .Последните .месеци .повечето .от .отличните .и .мно-
го .добри .ученици .самостоятелно .работят .само .с .числов .израз .



203

методика на обучението по математика

яна христова Маврова
Начално базово училище „Михаил лъкатник“, гр. бургас

сЪбИРАНЕ И ИЗВАжДАНЕ с ПРЕМИНАВАНЕ В 1. клАс. 
ИНТЕРДИсЦИПлИНАРЕН УРОк ПО МАТЕМАТИкА

aDDITIoN aND SubTracTIoN IN 1ST GraDE. INTErDIScIplINary uNIT IN maThEmaTIcS
yana hristova mavrova
michail lakatnik primary School, burgas

abstract: The .interdisciplinary .approach .is .very .important .for .one .effective .contemporary .educational .process . .
The .paper .presents .an .example .where .within .one .math .lesson .students .make .connections .with .literature . .Team .
work .and .integration .of .ICT .are .other .key .factor .in .this .work . .

Keywords: .interactive .whiteboard, .Open-Sankorӛ, .interdisciplinary .approach

Формулиране на отговора и именуване на полученото число . .Например: ./2лв . .топката/ .
Проверка на решението .Проверката .помага .по-добре .да .се .изяснят .зависимостите .между .величи-

ните . .Откриват .се .и .изчислителни .грешки .
Решаване на задачата по няколко начина .Търсенето .на .друг .начин .за .решаване .на .задачата .помага .

на .учениците .по-задълбочено .да .овладеят .структурата .на .задачите .и .прилагат .на .практика .усвое-
ните .знания .

Презентациите .„Текстови .задачи .2 .клас“ .се .използват .в .учебните .часове .и .часовете .по .ЗИП .със .
следната .цел:

 .y За .индивидуализиране .на .учебният .процес . .Целият .клас .работи .по .презентацията . .Задачите .се .
решават .устно . .Само .ученици, .които .работят .трудно .записват .определена .задача .в .тетрад-
ката . .Останалите .ученици .през .това .време .самостоятелно .работят .със . задача . / .картонче . .
Учителят .има .възможност .да .затвърди .определен .тип .задачи .и .да .направи .индивидуална .про-
верка .на .учениците .

 .y За .нови .знания . .Презентацията .е .добър .помощник .при .решаване .на .нов .тип .задача . .Слайда .има .
добра .нагледност . .Планът .се .съставя .бързо .с .щракване .върху .думата . .Спестяват .се .многото .
въпроси, .които .затормозяват .ученика . .

 .y При .подготовка .на .самостоятелна .работа . .Презентацията .дава .възможност .да .се .решат .по-
вече .задачи . .Пести .се .много .време .за .запис .на .дъската . .Най-бързият .начин .да .върнем .към .опре-
делен .тип .задача .

Със .задачите .от .презентацията .се .изработват .работни .листа, .които .учениците .решават .са-
мостоятелно .в .часовете .по .самоподготовка .или .вкъщи .

В .класовият .сайт .http://burborani .stanevkonserv .com/ .учениците .могат .да .се .упражняват .и .решат .
задачите .

Изводи:
 .y Печатният .текст .се .чете .по-леко .от .всички .ученици .
 .y Увеличава .се .броя .на .решените .задачи .за .един .учебен .час .
 .y Добро .онагледяване .на .задачите .
 .y Правилното . подреждане . на . задачата . увлича . учениците . и . предпазва . учителя . от . грешки . при .

анализа .
 .y По-добра .индивидуална .работа . .

Интегрирането .на .технологии .предлага .по-различен .начин .за .преподаване, .който .е .интересен .и .
приятен .за .учениците . .Изостря .вниманието .им .и .класът .работи .успешно . .Мястото .на .информа-
ционните .технологии .в .българското .начално .училище .не .подлежи .на .обсъждане .– .те .вече .са .извоюва-
ли .кътче .в .сърцето .на .всеки .един .ученик, .както .и .на .учителите . .
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Мултимедийният .урок .по .математика .съчетава .използване .на .традиционните .дидактически .
материали . и . нови . информационни . технологии . . Мултимедийната . презентация . повишава . много-
кратно .нагледността .– .фактор .изключително .важен .за .обучението .на .ученици .в .първи .клас . .Използ-
ването .на .интерактивна .дъска .от .своя .страна .повишава .ефективността .на .фронталната .работа, .
поставяйки .учениците .в .активна .позиция .и .създавайки .условия .за .по-висока .степен .на .мотивация .за .
участие .в .учебната .работа . .

Интерактивните .софтуерни .и .хардуерни .приложения .могат .да .намерят .своето .място .във .всич-
ки .етапи .на .урока .– .при .първоначалното .представяне .на .новия .материал, .при .неговото .осмисляне .и .
затвърдяване, .при .изграждането .на .компетенции .за .практическото .му .приложение .в .примери .и .зада-
чи, .както .и .при .констатирането .на .равнището .на .знания . .

Темата .на .урока .е .„Събиране .и .изваждане .на .едноцифрени .числа .с .преминаване“ .по .учебника .на .из-
дателство .„Просвета“ .– .А . .Манова, .Р . .Рангелова . .

В .урока .се .използва .електронния .учебник .по .математика, .който .дава .възможност .да .се .демон-
стрира .на .голям .екран .страницата .и .да .се .насочи .вниманието .на .учениците .към .разглежданата .зада-
ча . .Изходният .илюстративен .материал .се .използва .като .идея .за .интегриране .на .дейности, .за .подго-
товка .за .усвояване .на .знанията .за .числата .и .действията .с .тях . .

Като .основа .на .целия .урок .служи .приказката .„Двамата .шивачи“ .на .Радой .Киров, .поместена .в .чи-
танката .на .ИК .„Даниела .Убенова“ . .Римуваната .форма, .хумористичният, .наситен .с .действия .сюжет, .
от . който . произтичат . и . поставените . математически . задачи, . предполага . динамизъм . и . плътност . в .
урока .като .оптимално .решение .за .поддържане .на .интереса .и .вниманието .на .първокласниците . .

Фигура 1. Презентация

Приказката .„Двамата .шивачи“ .се .представя .чрез .озвучена .мултимедийна .презентация, .което .пра-
ви .усвояването .на . знанията .по-интересно .и . ефективно . .Презентацията .позволява .представянето .
на .учебния .материал .като .система .от .образи .и .е .подчинена .на .идеята .за .занимателност .и .атрактив-
ност .на .обучението .по .математика . .Това .от .своя .страна .способства .за .развитие .на .логическото .ми-
слене .на .ученика . .Демонстрираният .на .голям .екран .урок .във .вид .на .текст .и .графична .информация .мно-
гократно .повишава .дидактическите .възможности .на .урока .и .съкращава .времето .на .обучение .(фиг . .1).

Поставянето .на .задачите .от .героите .в .приказката .мотивира .учениците .за .вярно .и .точно .ре-
шаване .на .задачите .и .при .самостоятелната .работа .и .при .фронталната . .Първата .задача .дава .въз-
можност .за .диференцирана .работа: .ученици .съставят .числови .изрази .по .илюстрацията .и .ги .пресмя-
тат, .а .по-напредналите .съставят .и .текстови .задачи .по .нея .

Проверката .на .следващите .задачи .се .осъществява .чрез .работа .с .интерактивна .дъска .и .интерак-
тивни .приложения, .разработени .в .средата .на .софтуерната .технология .Open-Sankorӛ .– .ресурс .със .
свободен .лиценз .за .ползване . .Учениците .пишат, .отбелязват .основните .данни .на .задачите .и .онагле-
дяват .начините .на .разсъждение, .чрез .който .се .стига .до .верния .отговор . .
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Децата .на .тази .възраст .се .заинтригуват .предимно .от .дейности, .чрез .които .сами .могат .да .от-
криват .новото, .да .манипулират .с .предметите .и .да .виждат .резултата .от .всеки .етап .на .дейност-
та . .Проверката .е .насочена .към .осмисляне .на .действието .събиране .и .неговите .компоненти, .сравнява-
не .на .събираемите, .разместителното .свойство, .връзката .между .компонентите .в .действие .изваж-
дане, .връзката .между .двете .действия . .Възможностите, .които .предлага .програмата .Open-Sankorӛ .– .
използването .на .интерактивното .приложение .Контраст, .движението .на .обектите .от .учениците, .
създават .изключителна .активност, .бърз .темп .на .работа .и .ефективно .усвояване .на .учебния .мате-
риал .(фиг . .2, .3) .

Фигура 2. Интерактивно приложение „Контраст“

Фигура 3. Проверка на задачите, чрез използване на инструменти на интерактивната дъска

При .решаване .на .текстовите .задачи .се .използва .похватът .сравнение . .Тук .много .успешно .се .оказ-
ва .използването .на .интерактивното .приложение .Магическа .дъска, .което .дава .възможност .да .се .она-
гледи .общото .и .различното .в .двете .текстови .задачи, .ясно .да .се .откроят .съществените .от .несъ-
ществените .данни .в .задачите .(фиг . .4) .
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Фигура 4. Интерактивно приложение „Магическа дъска“

Все .по-широко .приложение .в .съвременните .образователни .системи .намира .тестовата .форма .за .
проверка .знанията .и .уменията .на .учениците . .Подготовката .за .този .съвременен .метод .на .оценява-
не .трябва .да .започне .още .в .начална .училищна .възраст . .Първокласниците .много .бързо .и .лесно .прием-
ат .тази .форма .и .се .справят .без .затруднения .с .проверката .на .самостоятелната .работа .по .една .от .
задачите .(фиг . .5) . .

Фигура 5. Интерактивно приложение „Тест“

За .пълноценното .реализиране .на .урока .е .важно .създаване .на .среда, .която .да .насърчава .децата .да .
изследват, .да .проверяват, .да .дискутират .и .да .прилагат .концепциите .за .развитие .на .мисленето, .за .
действеното .учене . .За .тази .цел .се .използва .приложението .Морски .шах, .което .служи .и .за .затвърдява-
не .на .знанията . .По .атрактивен .начин .се .предлага .на .учениците .да .упражнят .бързо .устно .смятане, .
като .търсят .най-правилния .вариант .за .решение .и .постигане .на .целта .в .играта .(фиг . .6) . .
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Фигура 6. Интерактивно приложение „Морски шах“

За .развиване .на .мисловната .дейност .допринася .последната .задача . .Програмата .Open-Sankorfi .поз-
волява .нагледно .учениците .да .опитват .различни .варианти, .докато .сами .открият .вярното .решение .

В .края .на .урока .се .обобщава .работата .на .учениците .по .поставените .задачи, .свързвайки .я .с .при-
казката .„Двамата .шивачи“, .като .по .този .начин .се .създава .интерес .и .към .литературното .обучение .
в .първи .клас .

Изводи:
Използването .на .информационни .технологии .води .до .по-добро .усвояване .знанията .и .уменията .

на .учениците, .т .е . .до .по-високо .качество .на .обучение .и .покриване .на .ДОИ . .
От .наблюдението .на .работата .в .часовете .по .математика .може .да .се .направи .извода, .че .малки-

те .ученици .с .желание .и .ентусиазъм .приемат .всичко .ново, .поднесено .им .в .обучението . .Повишената .
мотивация .за .активно .участие .в .учебния .процес .неминуемо .допринася .за .ефективността .на .обуче-
нието .по .математика . .

Моделът .на .така .осъществен .урок .с .успех .може .да .се .прилага .и .в .други .учебни .предмети .
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3 . . Национална .програма .за .развитие .на .училищното .образование .и .предучилищното .възпита-

ние .и .подготовка .(2006 .– .2015 .г .)
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applIcaTIoN of EDucaTIoNal SofTWarE IN a laboraTory ExErcISES for phySIcS aND 
aSTroNomy IN NINTh GraDE

Nedyalka petrova Trayanova
professional gymnasium of transport „Gotse Delchev“, plovdiv

abstract. The .idea .of .the .article .is .to .describe .an .actual .educational .problem .– .the .use .of .educational .software .
at .school . .Here .is .described .a .frontal .laboratory .exercise .of .Physics .and .Astronomy .in .ninth .grade .on .the .theme: .
„Determination . of . the . acceleration . of . free . falling . through . a . mathematical . pendulum“ . . The . accent . is . on . the .
conduct .of . a . real . experiment .with . the .use .of . software .product .HP .Classroom .Manager .and .digital . timer .UT-
01, . controlled . by . the . computer . . The . possibility . of . linking . the . timer . with . a . computer . proposes . more . efficient .
demonstrations . . Conducting . the . exercise . with . modern . methods . of . management, . collection . and . processing . of .
data . in . real . time . allows . the . students . to . be . maximally . close . to . the . scientific . experimentation . . By . quantitative .
experiments .and .afterwards .by .virtual .Phet .Simulations, .students .can .analyze .the .influence .of .various .factors .on .
the .studied .variables .– .acceleration .of .free-falling .and .cycle .of .mathematical .pendulum . .Students .chose .a .planet .
and .then .model .different .processes .on .it .surface . .In .this .way .they .conduct .virtual .research .work .

Keywords: frontal .laboratory .exercise, .mathematical .pendulum, .acceleration .of .gravity

Чух и забравих. Видях и запомних. Направих и разбрах.
Конфуций

Информационната .и .комуникационна .революция .засяга .цялото .общество . .Проблемът .на .техно-
логиите .става .въпрос .на .образователната .политика . .В .училище .те .предоставят .нови .дидактически .
инструменти .за .обучение, .които .засилват .интереса .и .мотивацията .за .учене .и .възможността .за .ре-
шаване .на .проблеми . .Начините .за .използване .на .компютърните .технологии .в .обучението .по .Физика 
и астрономия .са .в .различни .направления .[1] . .

 .y Като .графичен .и .текстови .редактор .за .оформяне .на .резултати .от .поставени .задачи, .дидак-
тически .материали, .презентация .и .реферати;

 .y Като .технически .средства .за .обучение .в .урочната .дейност;
 .y За .моделиране .на .процеси .и .явления;
 .y За .провеждане .на .лабораторен .и .демонстрационен .експеримент;
 .y За .диагностика .и .контрол .на .знанията;
 .y За .самостоятелна .подготовка .на .учениците .

При .наличие .на .сървърна .система .като .Windows .MultiPoint .Server .2011 .в .кабинет .по .физика .е .въз-
можно .инсталиране .на .образователния .софтуер .HP .Classroom .manager . .Това .е .софтуерно .решение .
за .управление .и .пълна .организация .на .учебния .процес . .Чрез .него .учителят .има .възможност .да .създа-
ва .интерактивни .уроци, .да .общува .в .час .с .всички .и .с .конкретни .ученици, .да .реализира .в .реално .вре-
ме .викторини, .тестове, .или .изследвания, .да .сподели .работния .плот .с .ученик .или .с .целия .клас, .да .кон-
тролира .принтер, .клавиатури, .монитори, .USB .устройства .или .други .свързани .устройства .

В .статията .е .описано .едно .актуално .направление .в .областта .на .образованието–използване .на .обу-
чителен .софтуер .в .урок .за .фронтално .лабораторно .упражнение .по .физика .и .астрономия .в .9 .клас . .Ре-
ализацията .е .представена .чрез .методическа .разработка .на .темата .„Определяне .на .ускорение .на .сво-
бодно .падане .чрез .математическо .махало“ . .Акцентира .се .върху .начина .на .провеждане .на .реален .експери-
мент, .ползващ .програмата .HP .Classroom .Manager .и .електронен .таймер .UT-01, .който .работи .в .компю-
търно .управляван .режим . .Опцията .за .връзка .на .таймера .с .компютър .и .съответния .софтуер .осъщест-
вява .по-ефективни .демонстрации .и .опити . .Провеждането .на .упражнение .със .съвременни .методи .на .

Недялка Петрова Траянова
Професионална гимназия по транспорт „Гоце Делчев“, гр. Пловдив

ПРИлОжЕНИЕ НА ОбРАЗОВАТЕлЕН сОФТУЕР В лАбОРАТОРНО УПРАжНЕНИЕ 
ПО ФИЗИкА И АсТРОНОМИя 9 клАс
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управление, .събиране .и .обработка .на .данните .в .реално .време .позволява .на .учениците .максимално .да .се .
доближат .до .научно .експериментиране . .Чрез .провеждане .на .количествени .опити, .а .след .това .и .вирту-
ални .с .PhET .Simulations, .учениците .могат .да .анализират .влиянието .на .различни .фактори .върху .изслед-
ваните .величини: .ускорение .на .свободно .падане .и .период .на .математично .махало . .С .избор .на .планета, .
на .повърхността .на .която .се .провежда .виртуалното .изследване, .се .моделират .процеси .

Представянето .и .тълкуването .на .опитни .резултати .е .важно .за .учениците . .Професиите .тех-
ник .и .eлектромонтьор .на .транспортна .техника, .които .се .подготвят .в .професионалната .ни .гимна-
зия .ПГТ .„Гоце .Делчев“, .гр . .Пловдив, .изучават .компютърна .диагностика .на .запалителни .системи . .За .
тях .информационните .и .математически .умения .и .навици .– .изчислителни .и .графични .са .необходи-
мост . .Работа .с .уреди, .които .работят .в .компютърно .управляван .режим, .нов .софтуер .и .тълкуване-
то .на .експериментални .данни .се .явяват .подпомагащи .за .по-нататъшната .им .реализация .

Цел на урока:
 .y затвърдяване .и .приложение .на .усвоените .знания .за .хармонично .трептение .на .математическо .

махало;
 .y провеждане . на . фронтален . физичен . експеримент, . ползвайки . възможностите . на . образовател-

ния .софтуер;
 .y развитие .на .уменията .за: .извършване .на .наблюдение, .самостоятелна .учебна .работа, .електрон-

на .обработка .на .получени .реални .и .виртуални .експериментални .данни, .представяне .на .данни-
те .таблично, .анализ .и .интерпретация; .

 .y създаване .на .познавателен .интерес .и .повишаване .на .мотивацията .за .учене .
Задачи .за .урока:
1 . . Запознаване .на .учениците .с .едно .от .най .известните .махала .в .света .– .махалото .на .Фуко .и .об-

съждане .на .историческата .важност .на .наблюдаваното .движение .[2] . .
2 . . Актуализиране .на .знанията .за .свободно .падане .[3] . .
3 . . Запознаване .на .учениците .с .писмените .електронни .указания .за .провеждане .на .фронтално .ла-

бораторното .упражнение . .
4 . . Запознаване .с .начините .на .работа .и .лентата .с .инструменти .на .програмата .TiboLab .за .съхра-

нение .и .обработка .на .данни .
5 . . Извършване .на .устно .описание .на .последователността .от .действия .при .работа .с .опитна-

та .постановка .
6 . . Самостоятелно .провеждане .от .няколко .двойки .ученици .на .експеримента .
7 . . Запазване .на .получените .опитни .данни .в .учителския .акаунт .и .разпространение .на .файла .с .

данни .до .останалите .ученици .
8 . . Обработване .на .получените .резултати .чрез .програмата .Excel .или .електронен .калкулатор .
9 . . Оценяване .на .резултатите .и .формулиране .на .изводи .за .валидността .на .данните .
10 . . Моделиране .на .хармонично .трептене .на .различни .планети .с .виртуален .експеримент .от .PhET .

Simulation .[4] . .
11 . . Коментиране .и .поставяне .на .снимки .от .проведените .опити .в .протокола .
12 . . Създаване .на .едноминутен .клип .на .проведен .опит .с .мобилни .телефони .с .камера .и .споделяне .в .

публичната .папка .с .всички .ученици .
Методи на обучение:
Словесни .– .беседа .и .обяснение;
Нагледни .– .мултимедия, .Java .приложения .за .виртуални .опити, .обучителен .софтуер; .
Стимулиране .и .повишаване .мотивацията .за .учене .– .виртуално .посещение .на .музеи .и .места .в .све-

та, .където .е .монтирано .махало .на .Фуко .[2,6] .и .наблюдение .на .атрактивно .свободно .падане .[ ]3  .
Репродуктивни .методи .– .запознаване .и .работа .с .менюто .на .инсталираната .програма .за .съхране-

ние .и .обработка .на .информацията .от .електронния .таймер;
План на урока
1 . . Цел .на .лабораторното .упражнение .– .да .се .определи .стойността .на .ускорението .на .свободно .

падане .на .Земята .чрез .комплект .„Механика“ .на .TiboLab .[5] . .
2 . . Необходими . уреди . и . материали: . математическо . махало, . електронен . таймер, . интерфейс . и .

компютърна .програма, .инсталирана .на .сървъра .
3 . . Кратка .теория
Периодът .на .математично .махало .се .изразява .чрез .формулата
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2 lT
g

π=

Където .  .е .дължината .на .махалото, .а .  – ускорение .на .свободно .падане .(в .случая .земното .уско-
рение) . .Ако .равенството .се .повдигне .на .втора .степен .се .получава

2 24 lT
g

π=

При .известна .дължина . земното .ускорение .се .изразява .така:

2
24 lg

T
π=

4 . . Ход .на .работа:
 .y измерете .и .отбележете .в .програмата .стойността .на .дължина .на .махалото .l в .метри;
 .y отклонете .махалото .на .малък .ъгъл .при .включен .таймер;
 .y в .режим .автоматично .събиране .на .данни .съхранете .резултата .от .5 .трептения;
 .y чрез . бутон . „Разпространение . на . файлове . към . учениците“ . прехвърлете . данните . към . всички .

станции;
 .y чрез .програмата .Excel .или .електронен .калкулатор .направете .компютърна .обработка .на .данни-

те .за .средната .стойност .на .земното .ускорение .от .всички .серии .опити;
 .y пресметнете .абсолютната .грешка . , .където .  .e .сред-

ната .стойност .от .една .серия .опити, .а .
 .
е .средното .аритметично .от .всички .серии .опи-

ти

 .y оформете .крайния .резултат .за .земното .ускорение .в .аналитичен .вид .
 .

 .y проверете .чрез .виртуалните .опити .в .Phet .sim .→Physics→Motion→pendulum lab .(Фиг . .1) .зави-
симостта .на .периода .Т .от .мястото .на .провеждане .на .опита . .Запишете .вашия .коментар; .оп-
ределете .ускорението .на .свободно .падане .на .неизвестна .планета .Х .като .за .целта .измерите .
дължината .на .махалото .или .го .отчетете .и .определите .периода .му;
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Фигура 1. Изглед на симулацията „Математическо махало“

Методически бележки: .В .началото .на .часа .привличам .вниманието .на .учениците .чрез .наблюдение .на .
клип .„Махалото .на .Фуко“ .без .да .се .обяснява . .Поставям .следните .въпроси .за .коментар: .Защо .ви .пока-
зах .това .видео? .Какво .ви .се .струва .интересно? .Какво .е .ново .за .вас, .което .не .знаехте? .

По .време .на .провеждане .на .опитите .чрез .инструмента .„Покажи .приложение .на .учениците“ .от .
програмата .HP .Classroom .Manager .всеки .има .възможност .да .наблюдава .събирането .на .данни, .нулира-
нето .на .таймера .и .брояча .на .своя .екран . .След .приключване .на .реалните .опити .се .излиза .от .този .ре-
жим .и .всяка .двойка .ученици .попълват .самостоятелно .протоколите .си . .Изчисленията .им .се .свеж-
дат .до .определяне .средна .стойност .на .

 .
от .всички .проведени .серии, .защото .програмата .показ-

ва .средна .стойност .за .серия .от .опити . .В .протокола .допълнително .се .поставят .снимки .на .необходи-
мите .уреди .и .материали, .снимка .на .екрана .от .виртуален .опит .

При .изпълнение .на .виртуалните .опити .чрез .инструмента .photogate .timer .се .отчита .периода .T .на .
различни .планети .при .постоянна .дължина .на .махалото . .Ускорението .на .свободно .падане .на .Планета-

та .Х .се .пресмята .по .формулата . 2
24 lg

T
π=  .ако .учениците .сами .определят .периода .Т .и .отчитат .L . .

Сравняват .се .резултатите .в .класа, .защото .всяка .двойка .ученици .може .да .моделира .движението, .
задавайки .стойност .за .L .

Първоначално .изпратените .шаблони .се .събират .в .папка .в .компютъра .на .учителя .чрез .командата .
„Събери .материали“ .и .в .по-късен .етап .мога .да .ги .прегледам .и .оценя . .

В .края .на .часа .правя .бърза .обратна .връзка .чрез .електронно .проучване .с .един .въпрос: .Къде .ускоре-
нието .на .свободно .падане .е .най-голямо? .Възможни .отговори: .на .Земята, .на .Луната, .на .Юпитер, .на-
всякъде .е .еднакво . .В .двата .класа, .които .изследвам, .учениците .показват .над .70% .верен .отговор .на .въ-
проса . .

Провеждайки .това .фронтално .лабораторно .упражнение .чрез .подходяща .материална .база .и .на-
личен .софтуер .успешно .се .определя .земното .ускорение .само .с .една .опитна .постановка . .Виртуални-
те .симулации .помагат .на .учениците .лесно .да .усвоят .зависимостта .на .периода .Т .и .g .от .мястото .на .
провеждане .на .опита . .Терминалната .система .е .предпоставка .за .реализирането .на .интерактивност . .
Чрез .нея .се .получава .отлична .нагледност, .показва .се .приложение .на .физично .знание, .усъвършенстват .
се .умения .в .областта .на .ИКТ . .Съкращава .се .времето .за .изпълнение .на .дейности, .свързани .с .обработ-
ка .на .информация . .А .учениците .демонстрират .желание .за .работа .и .лична .инициативност . .

литература и използвани материали:
1 . . Райкова .Ж ., .Образователните .възможности .на .мултимедийните .технологии .и .влиянието .им .

върху .обучението .по .физика .и .астрономия, .ПУ .„Паисий .Хилендарски“, .научни .трудове .том . .
41, .кн . .21, .2004

2 . . http:/www .yuotube .com, .Foucault .Pendulum .at .the .Chicago .Museum .of .Science .and .Industry
3 . . http:/www .vbox7 .com, .Скок .от .стратосферата .– .39км
4 . . http:/PhET .colorado .edu
5 . . http:/tibolab .com/ .Mechanics/UT01 .htm#UT01soft
6 . . http:/www .yuotube .com, .Foucault .pendulum .demonstrating .the .Earth’s .rotation
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a moDEl of compuTEr-baSED lESSoNS IN phySIcS aND aSTroNomy aT 9Th GraDE
Nedyalka petrova Trayanova
professional gymnasium of transport „Gotse Delchev“, plovdiv

abstract. . The . report . shows . a . pedagogical . research . of . a . model . of . computer-based . lessons . in . Physics . and .
astronomy .at .9th .grade . .The .research .was .made .during .the .2nd .term .of .the .school .year .between .2012 .and .2013 .with .
50 .students .from .the .Professional .gymnasium .of .transport .„Gotse .Delchev“ .in .Plovdiv . .The .use .of .terminal .stations .
based .on .Windows .MultiPoint .Server .2011 .and .aided .by .the .appropriate .educational .software .– .HP .Classroom .
manager, .PhET .Simulations .and .different .Web .Applications, .adapted .to .the .educational .system, .all .together .create .
a .new .type .of . learning .environment . .This .also .applies .changes . to . the .didactical . structure .of .different . types .of .
Physics .and .astronomy .lessons .and .to .the .methods .of .presentation . .By .using .different .observations, .surveys .and .
interviews .it .has .been .discovered .that .the .implementation .of .some .electronic .forms .of .education .increases .the .level .
of .interest .and .activity .of .students .as .well .as .the .technical, .digital .and .social .skills . .

Keywords: Computer-based .lessons, .didactic .structure, .educational .software, .simulations

Началото .на .обучението .с .компютър .в .България .датира .от .1979г ., .когато .е .начертана .широко .
мащабна .програма .за .преустройство .на .образователната .система .с .цел .привеждане .на .учебно–възпи-
тателния .процес .на .равнището .на .съвременните .изисквания . .Двадесет .години .по-късно .в .страната .
ни .стартира .и .Национална .стратегия .за .въвеждане .на .ИКТ .в .българските .училища . .А .Шеста .рамко-
ва .програма .на .Европейската .комисия .поставя .въпроса .за .развитието .на .едно .общество, .което .е .ба-
зирано .на .интелекта .и .познанието . .

Усвояването .на .практическите .техники .на .компютъризацията .е .една .нова .възможност .за .обу-
чението .на .учениците .от .средния .курс . .Тя .е .в .унисон .с .непрекъснатия .контакт, .който .новото .по-
коление .има .с .информационните .технологии . .Класическият .метод .на .усвояване .на .знания .все .повече .
се .съчетава .с .възможностите .на .технологиите . .Разширеният .дигитален .хоризонт .на .учениците .на-
лага .необходимостта .от .въвеждането .в .учебния .процес .на .онези .средства, .които .те .използват .еже-
дневно .в .личното .си .пространство . .

Според .Европейската .комисия .по .образование .е .необходимо .да .се .разширява .обхвата .на .знания .на .
обучаваните . .Глобалната .тенденция .в .изследване .на .процеса .на .обучение .е .свързана .с .търсенето .на .
пътища .и .средства .за .това . .„Електронното .обучение, .както .и .последните .тенденции, .свързани .с .об-
разователните .ресурси .със .свободен .достъп .(ОРСД), .разкриват .широко .поле .за .промени .в .областта .
на .образованието .отвъд .традиционните .форми .и .граници . .Благодарение .на .все .по-широкото .използ-
ване . на . ОРСД . чрез . интернет . възникват . нови . форми . на . учене, . които . предлагат . по-индивидуални .
подходи, .ангажираност, .използване .на .цифрови .информационни .носители, .сътрудничество .и .прак-
тики .тип .„отдолу .нагоре“, .при .които .учащият .или .преподаващият .сам .става .автор .на .учебно .съ-
държание“ .[4] . .Тези .предизвикателства .на .времето .изискват .преобразуване .на .педагогическата .прак-
тика . .Учителят .има .възможност .да .подбира, .адаптира .и .прилага .подходящ .софтуер .и .онлайн .ин-
струменти .в .зависимост .от .интересите .на .своите .ученици . .Това .му .позволява .да .направи .сравни-
телно .труден .учебен .предмет .като .Физика .и .астрономия .по-забавен .и .достъпен . .От .друга .страна .
цифровите .умения .и .лекотата .на .ползване .на .новите .технологии .не .са .гаранция, .че .учениците .раз-
полагат .с .оптимално .научно .познание .

Опитът .ми .като .учител .по .физика .е .свързан .с .времето, .когато .се .използваха .само .традиционни .
форми .на .обучение, .и .сега, .когато .все .по-настойчиво .навлизат .електронните .форми .на .обучение . .В .
училище .ГПТ .„Гоце .Делчев“, .Пловдив .от .2008г . .кабинетът .по .физика .разполага .с .15 .лаптопа . .От .2011г .
има .наличност .на .постоянен .достъп .до .безжичен .Интернет . .От .януари .2013г . .благодарение .на .ръ-
ководството .на .гимназията .в .този .кабинет .функционира .терминална .система .с .операционна .сис-

Недялка Петрова Траянова
Професионална гимназия по транспорт „Гоце Делчев“, гр. Пловдив

МОДЕл НА кОМПЮТЪРНО-бАЗИРАНИ УРОЦИ В ОбУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИкА И 
АсТРОНОМИя В 9 клАс



213

методика на обуението по физика

тема .Windows .MultiPoint .Server .2011, .състояща .се .от .15 .станции . .Тези .условия .ми .дадоха .възможност .
да .променям .преподавателската .си .практика .като .я .адаптирам .към .все .по-широкото .използване .на .
електронни . форми . на . обучение . по . Физика . и . астрономия . . Промените . се . забелязват . във . всеки . еле-
мент .на .учебния .процес .по .предмета . .Тяхната .актуалност .определи .избора .ми .да .предприема .педаго-
гическо .изследване .на .измененията .в .модела .на .урока .по .Физика .и .астрономия .като .основна .органи-
зационна .форма .на .процеса .на .обучение, .предизвикани .от .неговата .дигитализация . .Предвид .всеобх-
ватността .на .проблема .конкретизирах .интереса .си .в .частност .към .компютърно–базираните .уро-
ци . .Това .изследване .се .фокусира .върху .приноса .на .използването .на .образователния .софтуер .в .препо-
даването .на .Физика .и .астрономия .и .конкретно .върху .разработване .на .система .от .компютърно–ба-
зирани .уроци .чрез .програмата .HP .Classroom .manager .и .PhET .Simulations . .В .процеса .на .търсене .на .тех-
ники .за .стимулиране .и .ръководство .на .ученическата .активност .през .целия .урок .се .оформи .и .темата .
за .изследването . .Целта .на .изследването .е .да .се .оцени .дали .провеждането .на .уроци .в .новата .образова-
телна .среда .е .успешно . .Тази .нова .образователна .среда .включва .съвкупност .от .компютърни .станции, .
свързани .със .сървър .и .лични .системи .за .реагиране, .които .стимулират .взаимодействието .между .уче-
ниците .и .преподавателя . .Изследването .търси .доказателства .за .образователната .стойност .на .из-
ползване .на .технологиите .без .да .отрича .традиционния .начин .на .преподаване .или .фаворитизира .оп-
исания . .Педагогическото .изследване .премина .през .следните .етапи:

 .y събиране .и .анализ .на .научната .информация .– .теоретичен .анализ;
 .y конструиране .на .елементи .на .образователна .технология .на .използване .на .електронни .форми .

на .обучение;
 .y провеждане .на .емпирично .изследване; .
 .y създаване .и .използване .на .подходящ .инструментариум: .анкета, .наблюдение, .интервю;
 .y обобщение .на .резултатите .и .формиране .на .изводи .

Традиционният .образователен .модел .е .изграден .от .четири .елемента: .училище, .учебник, .ученик .
и .учител . .Под .влияние .на .повсеместната .дигитализация, .тяхната .роля, .а .също .и .взаимодействието .
помежду .им, .се .променя .значително .и .безусловно . .Ето .някои .промени, .описани .по .начин, .синхронен .с .
дигиталното .време .[3]: .

 .y ученикът .гледа .средно .по .20 .клипа .на .ден .и .това .го .излага .на .повече .съдържание .отколкото .уро-
ците .за .този .ден;

 .y учебникът .не .е .единствения .източник .на .информация; .
 .y учителят . – . навлизането . на . хората . в . дигиталната . вселена . предоставя . две . алтернативи . на .

учителя .– .да .влезе .и .той .в .нея, .или .да .не .влезе . .В .първия .случай .е .необходима .реорганизация, .коя-
то .да .отчете .спецификата .на .новите .поколения .и .новите .технологии . .Във .втория .случай .учи-
телят .рискува .да .е .скучен .за .своите .ученици;

 .y училището .– .промяната, .която .се .налага .над .ученика, .учебника .и .учителя .неминуемо .рефлек-
тира .и .върху .училището .

Така .преподаването, .в .частност .на .Физика .и .астрономия, .е .изправено .пред .предизвикателство, .
защото .учителят .е .организатор .на .нова .учебната .среда . .Тя .неминуемо .включва .интеграция .на .ком-
пютрите .и .информационните .технологии .в .уроците, .които .дават .нови .възможности .за .учене . .Учи-
телят .вече .има .нова .роля . .Според .нивото .на .учениците .си .той .може .да .ги .напътства .при .открива-
не .на .зависимости, .при .изучаване .на .обекти .и .др . .дейности . .Учителят .е .този, .който .е .проводник .на .
научното .познание . .Усвояването .на .физическа .грамотност .не .означава .да .се .знае .всичко .с .подробнос-
ти .от .механиката .до .физиката .на .елементарните .частици . .Важно .е .учителят .да .прецени .и .наблегне .
на .това .е .от .„Какво .да .се .научи .и .защо?“ .и .„ .Как .да .научим, .че .нашето .преподаване .е .полза .за нашите 
ученици?“ Това .е .така, .защото .обучението .по .научните .дисциплини .трябва .да .започне .с .възбуждане .
на .любознателност, .със .стремеж .да .разберем .това, .което .не .се .вижда . .Впоследствие .да .предостави .
основни .познания .под .формата .на .мисловни .процеси . .Според .Ст . .Николов .[1] .„процесът .на .обучение .
се .разглежда .като .процес .на .стимулиране .и .управление .на .вътрешната .и .външна .активност .на .уче-
ника, .в .резултат .на .което .в .него .се .формират .определени .знания, .умения .и .навици“ . .Според .съвремен-
ните .психолози .знанията .не .могат .да .се .дават . .В .хода .на .урока .те .не .могат .да .преминават .от .глава-
та .на .учителя .в .главата .на .ученика . .Те .могат .да .се .формират .само .чрез .собствена, .активна, .целена-
сочена .и .осъзната .дейност .на .ученика . .От .гледна .точка .на .този .„дейностен .подход“ .основните .ком-
поненти .на .ученето .като .дейност .са .следните:

1 . .Мотиви .за .дейност .– .те .определят .отношението .на .ученика .към .учебната .дейност .в .уро-
ка, .определят .интереса .му .към .нея, .активността .му . .Психолозите .са .единодушни, .че .те .са .въ-
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трешни .и .външни . .Много .изследвания .в .тази .област .показват, .че .характерът .на .мотивация-
та .се .влияе .от .типа .учене . .Използването .на .софтуерни .симулации .позволява .не .само .по .време .
на .лабораторни .упражнения .да .се .изпълняват .система .от .задачи .и .изследвания, .в .хода .на .реша-
ването .на .които .учениците .усвояват .знания, .а .всеки .час . .Andrfi .Giordan .твърди .[5], .че .в .обуче-
нието .може .да .се .види .предизвикателство . .Появата .на .нови .знания .се .натрупват .само .ако .уча-
щият .възприема .по .всяко .време .новото, .и .ако .това .ново .знание .му .донесе .удовлетвореност . .
(Което .той .може .да .реализира .по .отношение .на .обяснение, .прогнози .или .действие) . .Но .как .да .
се .съгласуват .удоволствие .и .усилие? .Без .удоволствие, .ученикът .трудно .ще .възприеме, .за .да .на-
учи . .А .никое .знание .и .умение .не .се .придобива .без .усилие . .За .да .се .мобилизира, .ученикът .се .нуж-
дае .от .учителя . .Това .задължително .изисква .подходящи .ситуации .фиг . .1 .(задаване .на .въпроси, .
многократни .сравнения), .на .предоставяне .на .съществени .мисли .(текст, .експерименти, .аргу-
менти) .и .ограничен .брой .формализми .(символика, .графики, .диаграми .или .модели), .което .се .реа-
лизира .лесно .чрез .мултимедия .

2 . .Целта .– .тя .се .достига .чрез .учебни .действия .т . .е . .действията .представляват .средство .за .учеб-
на .дейност . .Всяко .действие .е .начин .да .се .усвои .знание, .дори .и .на .най-ниско .ниво .

3 . .Всяко .действие .е .адекватно .средство .за .възпитание .

Фигура 1. Мотиви за дейност

Подготовката .на .един .урок .включва .редица .образователни .решения . .Учителят .трябва .да .зада-
де .следните .параметри .при .планирането .му: .съдържание .и .подход, .проучване, .следене .на .нуждите .и .
интересите .на .учениците, .определяне .кое .ще .е .ефективно .за .даден .клас . .В .един .традиционен .урок .за .
нови .знания .дидактическата .структура .включва .[2]: .актуализация .на .знанията, .формиране .на .нови .
знания, .приложения .на .новите .знания .и .задаване .за .домашна .работа . .Като .време .най-продължителен .
е .етапа .на .формиране .на .нови .знания . .Той .се .състои .от .следните .микроетапи: .поставяне .на .проблема .
за .изучаване, .изказване .на .хипотезата, .избиране .на .метод .на .изследване, .решаване .на .проблема, .анали-
зиране .и .обобщаване .на .получените .резултати . .Кое .е .общото .и .различното .при .подготовката .и .пла-
нирането .на .традиционния .урок .и .при .компютърно–базирания .урок .по .физика .и .астрономия? .Срав-
нение .между .дейностите, .осъществявани .от .учителя .са .представени .в .Табл . .1 .

Таблица 1. Дейности на учителя при подготовка но традиционен и компютърно-базиран урок

Вид .урок Еднакви .дейности . Допълнителни .дейности

традиционен .
урок ./ .компю-
търно–бази-

ран .урок

Подготовка .върху:
 .y научното .съдържание .на .темата;
 .y структурата . на . научното . съдър-

жание, . отделяне . на . основните . му .
информационнни .единици;

 .y разкриване .на .вътрешнопредметни .
и .външнопредметни .връзки;

 .y правилен . подбор . на . образователни . ин-
струменти . – . приложения, . програми . и .
анимации;

 .y запознаване .с .използвания .софтуер;
 .y проучване . за . съвместимост . на . използва-

ните . приложения . с . операционната . сис-
тема .Windows .MultiPoint .Server .2011 .
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 .y запознаване . със . съдържанието . на .
темата .в .учебника .и .организиране-
то .му .в .методически .подходяща .за .
целите .на .урока .структура .

Методическа .подготовка:
 .y формулиране .на .целите .и .задачите .

на .урока;
 .y подбор . и . конкретизация . на . съдър-

жанието .за .обучение;
 .y избор . на . стратегии . и . техники . на .

обучение .и .тяхното .съчетание;
 .y най-рационален . подбор . и . комбина-

ция . на . различни . методи . на . обуче-
ние;

 .y създаване .на .план .за .хода .на .урока .и .
конкретизиране .на .дейностите;

 .y създаване .на .условия .за .реализиране .
на .плана; .

 .y да .планира .хода .на .урока, .като .се .определи .
мястото .и .начина .на .използване .на .съот-
ветния .ИКТ .инструмент;

 .y формулиране .или .подбор .на .актуални, .ин-
тересни .задачи .за .учениците, .които .мо-
гат .да .бъдат .изпълнени .чрез .сърфиране .в .
Интернет;

 .y проучване .на .местата .в .Интернет, .къде-
то . могат . да . бъдат . намерени . материали .
по .темата;

 .y подготовка . за . организиране . на . самосто-
ятелната . работа . на . учениците: . работ-
ни . листове . за . решаване . на . образовател-
ни . или . изследователски . задачи; . ръковод-
ства, .материали .за .онагледяване, .сваляне .
на .клипове .и .образователни .филми;

За .да .отговори .на .различните .образователни .намерения .на .преподавателския .състав, .образова-
телния .софтуер .разполага .с .набор .от .безплатни .и .комерсиални .приложения, .както .и .онлайн .програ-
ми .за .обучение .и .дава .предложения .за .дейности, .свързани .с .интеграцията .на .цифрова .интерактивна .
бяла .дъска .в .класната .стая . .Наред .с .PowerPoint, .WorldWide .Telescope, .Movie .Maker, .Photosynth, .Microsoft .
Flashcards .и .др ., .Phet .simulations .са .основното .Java .приложение .в .преподаването .ми .на .Физика .и .астро-
номия . .Това .е .така, .защото .те .са .достъпни .свободно .в .Интернет, .могат .да .се .използват .в .клас .с .ми-
нимален .контрол; .позволяват .на .учениците .да .задават .определени .действия .по .време .на .изпълнение-
то .на .симулацията .и .да .получат .незабавен .отговор, .не .са .нито .твърде .лесни, .нито .много .трудни . .
Инсталирани .на .сървъра, .те .са .достъпни .за .всички .станции . .Образователния .софтуер .HP .Classroom .
mаnager .е .решение .за .управление .и .пълна .организация .на .учебния .процес . .Неговото .наличие .и .използ-
ване .в .часове .по .Физика .и .астрономия .автоматично .променя .педагогическата .практика .на .учителя .

Описание .на .софтуера .HP .Classroom .mаnager . .Основни .негови .функции .са:
 .y Обогатява се .обучението .по .Физика .и .астрономия .
 .y Лесно .се .споделя .цифрово .съдържание .и .информация .
 .y Администрират .се .тестове, .викторини .и .проучвания .в .реално .време, .с .незабавно .потвържде-

ние, .че .учениците .са .разбрали .урока, .учителят .може .да .види .резултатите .веднага .и .да .ги .пока-
же .на .екраните .на .учениците .под .формата .на .кръгова .диаграма .

 .y Създават .се .„ученически .дневници“ .с .уроците .през .деня .
 .y Разпределят .се .и .автоматично .се .събират .файлове .
 .y Отваря .се .уеб-сайт .и .се .синхронизира .визуализацията .му .върху .всички .уеб-браузъри .на .учени-

ците .
 .y Ресурсите .от .ученическите .дневници .могат .да .бъдат .прехвърлени .в .електронната .поща .на .

всеки .ученик ./ .в .DOX/ .
Контролират .се компютрите .в .класната .стая
 .y Включват .се .или .изключват .ученическите .компютри .от .компютъра .на .учителя .
 .y Заключват .се .или .изключват .ученическите .компютри .с .натискане .на .един .бутон .
 .y Определят .се .позволени .или .забранени .сайтове .
 .y Контролира .се .достъпа .до .принтери, .клавиатури, .USB .памети .и .други .устройства .

Наблюдават .се множество .ученически .компютри .едновременно
 .y Наблюдават .се .компютрите .на .целия .клас .във .всеки .момент .
 .y Управлява .се .изпращането .на .незабавни .съобщения .
 .y Виждат .се, .споделят .или .контролират .екрана .на .всеки .компютър .
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Фигура 2. Модел на компютърно-базиран урок

С .така .описаните .възможности .може .да .се .реализира .следния .обобщен .модел .на .урок .(Фиг . .2) . .Ди-
дактическия .модел .на .урока .има .4 .стъпки:

 .y Запознаване .с .понятия .и .проблеми;
 .y Обучение .чрез .компютър .– .проблемно–ориентирано;
 .y Независимо .представяне .на .концепцията .в .нов .модел .с .помощта .на .компютър;
 .y Обяснение .на .собственото .решение .на .ученика .

Като .времетраене .знанието .е .повече .активно, .отколкото .пасивно . .Запознаването .с .конкретно .
явление, .понятие .или .зависимост .става .като .се .използва .мултимедия .и .едновременно .с .това .презен-
тацията .е .на .екраните .на .учениците . .Времетраенето .на .тази .стъпка .е .10-15мин . .Следва .изпраща-
не .по .електронен .път .на .проблемно-базирани .инструкции . .Те .задължително .съдържат .визуализация, .
а .не .само .текст . .Това .се .налага .поради .различното .ниво .на .владеене .на .английски .език .от .учениците .
ни .и .по-бързото .запознаване .с .бутоните .върху .симулацията . .Следва .прилагане .на .наученото .в .анало-
гична .среда . .Последната .стъпка .– .обяснението .на .резултатите .от .виртуалния .експеримент .се .реа-
лизира .чрез .бележки .и .коментари .в .ученическите .дневници . .Те .предварително .са .стартирани .от .пре-
подавателя . .Дневникът .е .цифров .запис .на .информация, .под .формата .на .PDF .файл . .Правейки .снимка .
на .работния .плот .към .дневника, .всяка .двойка .ученици .записва .самостоятелно .обяснение .на .проведе-
ните .виртуални .опити .

Урокът .може .да .завърши .с .кратко .проучване .за .ключово .понятие .от .разглежданата .тема . .Резул-
татите .от .отговорите .се .показват .като .диаграма .на .ученическите .станции .и .се .коментира .про-



217

методика на обуението по физика

цента .на .усвоеност . .Обективността .изисква .да .се .коментират .всички .страни .на .такъв .тип .уроци . .
Това .е .направено .в .Табл . .2 .

Таблица 2. Предимства и недостатъци при използване на компютърно-базирани уроци

Предимства при .реализирането .
на .компютърно-базирани .уроци

Изисквания .към .ефективното .
използване .на .ИКТ .в .урочната .

дейност
Недостатъци

 .y Повишава .се .скоростта, .с .коя-
то .се .поднася .информацията;

 .y При . електронното . обучение .
учебното .съдържание .и .мето-
дическия .подход .могат .да .бъ-
дат . сравнително . лесно . адап-
тирани .според .силните .и .сла-
бите .страни .на .учениците .

 .y Това .може .да .стане .чрез .пред-
варително . проучване . (най-
често .чрез .тестове, .но .и .чрез .
наблюдение) . на . предпочита-
ния . стил . на . учене . на . всеки .
ученик . . Така . учителят . може .
да .подбере .подходящо .учебно .
съдържание .и .да .го .представи .
на . ученика . съответстващи .
инструменти .на .ИКТ .

 .y Необходима .е .бърза .интернет .
връзка . за . бързо . зареждане . на .
мултимедийно .съдържание‘

 .y Подготовката . на . съответ-
стващо . урочно . съдържание .
отнема .време; .

 .y Създаването .на .учебно .съдър-
жание, . което . съдържа . анима-
ции, .симулации, .аудио .и .видео .
файлове, . изисква . много . ши-
рокоспектърни . познания . от .
страна . на . този, . който . под-
готвя .урока .

 .y Нагласите . и . дейностите . на .
учителите .могат .да .не .съвпа-
дат .с .възможностите, .които .
предоставя .системата .

 .y Виртуалната .комуникация .не .
замества .личния .контакт .

 .y В . сравнение . с . книгите, . чете-
нето .от .монитор .е .много .по-
изморително .за .очите .

 .y Такъв . тип . уроци . могат . да . се .
прилагат .ограничено .в .сравне-
ние . с . традиционното . обуче-
ние, .защото .не .всеки .кабинет .
по .физика .разполага .с .еднакви .
технически .възможности .

 .y Тези .уроци .са .зависими .от .на-
личието .на .Интернет .

 .y Съществуват . различни . пъ-
тища .за .преподаване .на .учеб-
ния . материал . и . различни . на-
чини . на . представяне . на . ин-
формацията . (напр . . със . или .
без .звук) .или .чрез .прилагане .на .
различни . функции . за . намаля-
ване . на . сложността . на . изло-
жението .

 .y Не . винаги . е . възможно . запис-
ване . на . урочните . планове . на .
хартиен .носител .

 .y Комбинациите . от . различни .
медии .предлагат .различно .ни-
во . на . ефективност; . Напри-
мер, .за .да .се .запомни .80 .% .от .
учебния . материал . трябва . да .
се . предизвикат . следните . ак-
тивности: .слушане, .гледане .и .
правене .

 .y Сравнително .лесно .може .да .се .
осъществи .добра .системати-
зация .на .знанията .

 .y Предоставят . се . допълнител-
ни . възможности . за . създаване .
на .проблемни .ситуации . .

 .y Бързо . се . диагностицират . ре-
зултатите . от . учебния . про-
цес .

Изследването .на .прилагане .на .теоретичния .модел .на .компютърно-базирани .уроци .се .проведе .с .
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ученици .от .9 .клас .на .Професионалната .гимназия .по .транспорт .„Гоце .Делчев“ .на .възраст .15 .години . .
Педагогическият .подход .и .модела .са .насочени .към .повишаване .на .интереса .и .мотивацията .за .учене .
от .страна .на .учениците . .Едновременно .с .това .се .следи .за .промяна .в .усвояването .на .10 .вида .умения . .

В .началото .на .II .учебен .срок .на .2012-2013 .г . .се .проведе .анкета .със .структурирани .отговори, .коя-
то .имаше .за .цел .основно .да .провери .мотива .за .учене .по .Физика .и .астрономия . .

Наред .с .това .се .проучи .предпочитан .метод .за .най-бързо .възприемане .на .учебната .информация .и .
се .установи .колко .ученици .разполагат .в .къщи .с .компютър .и .непрекъснат .достъп .до .Интернет . .

В .края .на .изследването .се .проведе .втора .анкета .с .10 .структурирани .въпроса .за .проверка .на .от-
ношението .и .интервю .

Анализът .на .данние .от .изследването .позволява .да .се .направят .следните .изводи:
1 . .Резултатите .от .анкетите .потвърждават .хипотезата, .че .този .вид .уроци .променя .мотива-

цията .за .учене .и .ангажираността .в .час . .В .първата .анкета .само .12% .от .учениците .посочват, .
че .имат .мотив .да .учат .по .предмета .Физика .и .астрономия . .Уроците .рядко .се .четат .от .учеб-
ника . .Предпочитанието .на .72% .е .да .се .ползват .ресурсите .от .Национален .образователен .пор-
тал, .които .многократно .могат .да .се .отварят, .слушат .или .попълват . .Изключително .нисък .е .
процента .на .тези, .които .имат .мотив .да .учат .и .го .правят .самостоятелно .– .12%, .въпреки .че .и .
в .двата .класа .съзнават .важността .на .предмета .за .по-нататъшната .им .подготовка .по .изуча-
ваните .професии . .В .края .на .изследването .по-малко .от .2% .от .анкетираните .ученици .смятат, .
че .уроците .не .повишават .мотивацията .им .за .обучение

2 . .Чрез .статистическа .проверка .на .хипотези .се .установи, .че .момчетата .и .в .двата .класа .по-лес-
ното .запомнят .величините, .явленията .и .зависимостите .от .раздел .„Трептения .и .вълни“ .ако .
се .използват .симулации .и .видеоклипове . .С .еднаква .вероятност .се .твърди, .че .този .начин .оп-
ределено .или .понякога .помага . .100% .от .анкетираните .желаят .и .през .следващата .учебна .го-
дина .да .се .ползват .симулации .и .компютърно-базирани .уроци . .Широката .достъпност .и .удоб-
ство .на .електронните .инструменти .за .обучение .създават .предпоставки .за .по-лесно .разби-
ране . .

3 . .Предпочитанията, .относно .начина .за .най-лесно .възприемане .на .материала, .в .двата .класа .преди .
и .след .провеждане .на .иновационния .модел .се .различават . .Отчитайки .желанията .на .учениците, .
изказани .и .в .интервюто, .мотивацията .за .учене .и .ангажираността .в .час .се .влияят .от .начина .
на .представяне .на .информацията .от .учителя . .Предпочитанията .са .тя .да .се .представя .разно-
образно . .Ако .се .варира .с .методите, .тогава .материалът .се .възприема .по-лесно .в .час . .Изказано .е .
желание .за .повече .образователни .игри .и .нови .приложения .

4 . .Приложения .педагогически .подход .и .модел .на .уроци .подобри .някои .интелектуални .умения .на .
учениците . .При .три .от .следените .интелектуални .умения: .пресмятане .по .учена .зависимост, .
умение .да .се .тълкува .графика .или .изображение .и .умение .да .се .разбира .физичния .смисъл .на .опре-
делена .величина, .относителния .дял .на .учениците .с .наличие .на .тези .умения .в .края .е .различен .от .
относителния .дял .в .началото .на .изследването . .При .умението .да .се .сравнява .и .анализира .ня-
ма .ясно .изразено .изменение .на .честотите . .Относителния .дял .е .нараснал, .но .не .е .статистиче-
ски .значим .при .избрано .ниво .на .достоверност .α = .0,05 . .При .конкретните .ученици .тези .умения .
трябва .според .мен .по-продължително .време .да .се .развиват . .Разпознаването .на .неявно .форму-
лирани .идеи .и .сравнението .все .още .е .проблем .за .повечето .от .тях .

5 . .Данните .от .наблюдението .по .критерий .толерантност .в .отношенията .показват, .че .в .резул-
тат .на .съвместна .работа .в .групи .по .двама .учениците .са .повишили .нивото .на .това .умение . .То-
ва .се .случва .след .сътрудничество .при .колективна .работа . .Желанието .им, .заявено .и .в .интервю-
то .е .да .продължи .да .се .ползва .този .начин .на .работа . .Изказаха .се .мнения, .че .е .по-добре .да .се .ра-
боти .в .малки .групи, .а .не .в .групи .по .4 .ученика . .Като .причина .се .посочват .различните .дигитал-
ни .възможности .и .нередовното .присъствие .в .часове .на .членове .на .някои .групи . .Чрез .отхвър-
ляне .на .статистическа .хипотеза .се .установи, .че .учениците, .които .са .станали .по-толерант-
ни .към .съученик, .са .повече .след .обучение .в .нова .образователна .среда . .Това .потвърждава .една .от .
хипотезите .на .изследването . .Дяловете .на .социалното .умение .комуникативност .в .двата .кла-
са .е .еднакво .в .края .на .експеримента .и .не .е .наблюдавано .различие .

6 . .Дигиталните . умения . претърпяха . най-бързо . развитие . . Учениците . се . научиха . да . ползват . со-
фтуерния .инструмент .hp classroom manager . .Най-предпочитан .е .тестовия .модул .на .програ-
мата . .От .интервюто .пролича, .че .тренировката .с .тестове .е .успешен .начин .на .обучение . .
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ФОРМИ НА ОЦЕНяВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОбУЧЕНИЕТО ПО РЕлИГИя – 
ПРИМЕРИ ОТ ПРАкТИкАТА

ExamplES of formS of aSSESSmENT of STuDENTS IN rElIGIouS EDucaTIoN – pracTIcal 
ExamplES

assoc. prof. magdalena marinova legkostup, phD
St cyril and St methodius university of Veliko Turnovo

abstract. Here .we .present .several .examples .of .forms .to .assess .the .knowledge, .skills .and .attitudes .in .teaching .
religion . .They .can .be .used .both .to .update .the .old .knowledge, .as .well .as .for .reinforcing .a .new .teaching .material .

Keywords: religious .education, .assessment, .practical .examples .

Оценяването .на .знанията, .уменията .и .нагласите .на .учениците .има .важно .място .в .учебно-въз-
питателния .процес . .В .обучението .по .религия, .обаче, .съществува .риск .то .да .се .свързва .с .моралната .
оценка .на .ученика . .За .да .се .избегне .тази .опасност, .е .нужно .учителят .да .си .даде .ясна .сметка .кое .може .
да .бъде .обект .на .оценяване .по .предмета .религия, .като .приложи .адекватни .форми .за .проверка .

Съществува .голямо .разнообразие .от .форми .на .оценяване . .Те .са .пряко .свързани .с .подходите .и .ме-
тодите .за .оценяване . .Най-често .се .използват .следните .форми:

1 . .Тестове .
Тестовете .икономисват .време, .при .тях .липсват .смущаващи .учениците .обстоятелства .и .всич-

ки .инструкции .са .общи . .Тестът .може .да .бъде .използван .за .изучаване .на .нов .учебен .материал, .но .и .за .
прилагане .на .знания; .служи .също .за .обучение .и .самообучение . .Но .тази .форма .на .оценяване .има .и .не-
достатъци .– .тя .не .може .да .провери .креативността, .творческия .процес .на .ученика, .а .проверява .са-
мо .крайния .резултат . .

Етапите, .през .които .преминава .създаването .на .теста .са: .формулиране .целите .на .теста; .опреде-
ляне .на .знанията .и .уменията, .които .ще .се .проверяват; .създаване .на .тестовите .задачи .в .определен .
формат . .Съществуват .различни .видове .тестови .задачи . .Например, .задачи .за .анализ .и .възприемане .на .
текст .– .задачи .за .четене .с .разбиране, .задачи .за .тълкуване .на .думи . .Друг .вид .са .задачи .за .анализ .на .ло-
гически .отношения .– .отношения .между .род .и .вид, .между .цяло .и .част .от .цялото, .между .причина .и .
следствие .от .причината; .задачи, .свързани .с .ключови .думи .– .синоними, .антоними, .тълкуване .значе-
нието .на .думи .и .фразеологични .съчетания .и .др .

Новата .образователна .среда, .в .която .се .използва .сървърна .система, .е .харесван .от .учениците .на-
чин .на .обучение . .Той .им .помага .да .усвоят .интердисциплинарни .умения . .Урокът, .в .такава .среда .може .
да .се .реализира .на .три .плоскости .– .ангажиране, .забавляване, .обучаване . .Приложим .е .в .обучението .по .
физика .и .астрономия, .особено .за .ученици .със .слаба .математическа .подготовка .и .професионално .ори-
ентирани .в .областта .на .техниката .
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Преди .окончателното .оформяне .на .теста .е .важно .да .се .направят .две .неща: .да .се .определи .валид-
ността .и .надеждността .на .теста . .Най-трудното .при .оценяването .и .проверката .на .знанията .чрез .
тест .е .превръщането .на .точките .в .оценки .

Тестовете .могат .да .съдържат:
 .y Отворени .въпроси .
 .y Малка .статия;
 .y Въпроси .с .кратък .отговор;
 .y Въпроси .за .допълване .
 .y Затворени .въпроси .
 .y въпроси .от .вида .„вярно-невярно“;
 .y двуалтернативни .въпроси;
 .y въпроси .с .множествен .избор .на .отговора;
 .y въпроси .за .съпоставяне .(свързване);
 .y Cloze .test .– .текстове .за .попълване .на .празни .места .

Най-често .използваните .в .училище .тестове .са .писмените, .но .за .по-специфични .цели .се .използ-
ват .и .други .разновидности . .

Всяка .форма .на .изпитване .и .оценяване .предполага .предварителна .подготовка .и .организация, .но .
при .писмените .тестове .изискванията .са .повече .и .по-специфични . .Някои .от .най-важните .са:

 .y въпросите .в .задачите .да .имат .приблизително .еднакъв .обем .и .съдържание;
 .y да .се .подреждат .от .лесните .към .по-трудните;
 .y да .могат .лесно .да .се .възприемат .и .прочетат;
 .y въпросите .и .отговорите .да .се .поместят .на .една .страница;
 .y обясненията .и .илюстрациите .(ако .има .такива) .да .са .близо .едни .до .други;
 .y да .се .остави .специално .място .за .името .и .датата;
 .y да .се .отстраняват .грешките .в .текста .на .бланките;
 .y да .се .избягват .клопки .във .формулировките;
 .y да .се .формира .положително .отношение .към .теста;
 .y да .се .стимулира .мотивацията .за .високо .постижение;
 .y да .се .избягва .изненадата .при .използването .на .теста .

2 . .Писмени .задачи .
Основните .предимства .на .писмените .форми .на .оценяване .са:
 .y по-висока .обективност .на .оценките;
 .y по-голяма .точност .на .формулировките;
 .y по-голяма .самостоятелност .на .отговорите .на .обучаемия;
 .y еднаква .тема .и .критерий .за .оценяването .на .всички .обучаеми;
 .y по-малка .загуба .на .време .за .изпитване .и .оценяване;
 .y по-добра .проверка .на .писмената .култура .на .обучаемите .

Недостатъците .на .писменото .изпитване .и .оценяване .са:
 .y липса .на .жив .контакт .с .обучаемия;
 .y писменото .изложение .е .по-сложно .от .устното, .тъй .като .трябва .да .се .мисли .не .само .за .съдър-

жанието .на .отговорите, .но .и .за .правилата .на .писменото .изложение, .а .това .е .допълнително .за-
труднение .

Форми .на .оценяване .в .обучението .по .религия .могат .да .бъдат .следните .писмени .задачи:
 .y Преразказ .
 .y Есе .
 .y Диктовка
 .y Резюме
 .y Анотация
 .y Конспект .(изработване .на .конспект)
 .y Реферат
 .y Доклад .

3 . .Практически .задачи .(демонстриране .на .умения .и .продукти) .
 .y Сценично .представяне;
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 .y Художествена .творба;
 .y Създаване .на .модел .(макет);
 .y Изследователски .проект;
 .y Презентация;
 .y Участие .в .дискусия/обсъждане;
 .y Ролева .игра;
 .y Казус .

4 . .Портфолио .
Буквално .означава .„запис“ . .Когато .става .въпрос .за .учебно .портфолио, .имаме .предвид .„запис“ .на .

етапите .от .процеса .на .учене .на .детето . .Това .е .набор .от .подбрани .и .подредени .материали, .предме-
ти, .продукти .от .дейността, .резултати .от .тестове .и .т .н ., .които .отразяват .постигнатите .кон-
кретни .резултати .в .развитието .и .обучението .Портфолиото .на .ученик .представлява .папка, .която .
съдържа .документи, .удостоверяващи .отделни .страни .от .неговата .работа .– .съчинения, .контролни, .
тестове, .рисунки, .анкети .и .др . .Портфолиото .като .функция .е .средство .за .оценка .и .самооценка . .То .е .
индивидуално .професионално .досие .на .ученика, .разкриващо .неговия .напредък .в .обучението .по .рели-
гия, .грешките .и .слабостите, .които .допуска .

Съдържанието .на .такова .портфолио .е .важно .и .за .учителя, .и .за .ученика, .защото .създава .вътреш-
на .мотивация, .дава .възможност .на .преподавателя .лесно .да .оценява .и .следи .развитието .на .ученика, .
да .регистрира .междинни .резултати .от .неговата .работа .

За .разлика .от .другите .методи .за .оценяване, .които .ни .дават .информация .за .моментното .със-
тояние, .портфолиото .отразява .развитието .на .ученика .като .процес . .За .да .се .постигне .това, .мате-
риалите .включени .в .портфолиото .трябва .да .бъдат .събирани .през .дълъг .период .

Според .носителя .на .информация .портфолиото .може .да .бъде .хартиено .или .електронно . .А .като .
съдържание .включва .всичко, .което .е .полезно .и .необходимо, .за .да .се .разкрие .уникалността .и .индивиду-
алността .в .развитието .на .ученика . .Включените .материали .носят .информация .за: .

 .y учебни .постижения;
 .y специфични .трудности .при .ученето;
 .y интелектуално .развитие;
 .y емоционално .развитие;
 .y поведенческо .развитие;
 .y социално .развитие;
 .y способности .и .интереси;
 .y особености .на .физическото .израстване, .заболеваемост .и .др .;
 .y семейна .среда; .
 .y адаптираност .към .училището;
 .y приятели, .игри .и .др .
 .y социални .умения;
 .y извънучилищни .дейности .и .интереси .и .др .

В . настоящото . изложение . ще . представим . няколко . примерни . форми . за . оценяване . на . знанията, .
уменията .и .отношенията .в .обучението .по .религия . .Те .могат .да .бъдат .използвани .както .за .актуали-
зиране .на .стари .знания, .така .и .за .затвърдяване .на .новия .учебен .материал .

ОТВОРЕНИ .ВЪПРОСИ
Подготовката .на .отворените .въпроси .изисква .на .първо .място .поставяне .на .ясна .цел .– .какво .точ-

но .се .проверява, .както .и .добре .обмислено .съдържание .на .въпроса . .Той .трябва .да .бъде .ясно .и .еднозначно .
формулиран, .като .при .необходимост .се .включват .насочващи .въпроси, .източници .или .др . .Определя .се .
съдържателният .обхват, .структурата .и .обема .на .задачата . .Задават .се .условия .като: .срок .за .изпълне-
ние, .екипи, .начин .на .представяне .(предаване) .и .др . .и .се .дефинират .критерии .за .оценка . .Критериите .за .
оценяване .на .отворени .въпроси .могат .да .бъдат .обособени .в .две .групи: .съдържателни .и .формални . .Пър-
вите .поставят .акцент .при .оценяването .върху .степента .на .изпълнение, .вярност .и .точност, .пълнота .
и .дълбочина .на .знанията, .ключови .понятия, .закони, .правила, .подходи, .собствени .разсъждения . .Формал-
ните .критерии .пък .са .свързани .с .наличието .на .писмена .култура .(правопис, .стил, .графично .оформле-
ние), .спазването .на .зададения .обем, .както .и .на .времето .за .изпълнение . .Формирането .на .оценката .се .из-
вършва .като .точките .по .критерии .се .преобразуват .в .шестобална .оценка .
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ЕСЕ
Есетата .също .са .трудни .за .изпълнение .от .учащите .се . .Те .проверяват .комплекс .от .знания .в .даде-

на .област, .а .също .и .уменията .за .приложение .на .знания, .анализ, .синтез .и .оценка . .Времеемки .са .за .изпъл-
нение, .но .по-често .се .дават .за .изпит .в .час . .Трудни .са .за .съпоставяне .и .оттам .– .за .оценяване . .

Есето . има . много . разновидности: . описателно, . обяснително, . за . анализ . на . причинно-следствени .
отношения, . за . сравнение/противопоставяне . или . оценяване . на . тези, . за . класификация, . аргумента-
тивно .

Пример .1 . .Есе .(аргументативно): .Може .ли .изучаването .на .религия .да .промени .моралния .облик .на .
младите .хора .в .България?

Направете .кратко .описание .на .факторите, .които .влияят .на .формирането .на .ценности .в .мла-
дите .хора .и .на .начина, .по .който .те .могат .да .си .взаимодействат .с .изучаването .на .религиозно-нрав-
ствено .познание . .Опишете .настоящото .състояние .на .духовните .ценности .в .нашата .страна .и .пред-
ложете .промяна .за .подобряване, .като .се .обосновете .както .с .аргументи .на .вярата, .така .и .с .граждан-
ски .аргументи .

Пример .2 . .Есе .(съпоставително): .Как .се .развива .отношението .към .изпълнението .на .Старозавет-
ния .Закон .в .християнството .спрямо .традицията .на .юдеизма?

Опишете .отличителните .черти .на .християнската .нравственост .и .коментирайте .причините .
за .различията .й .спрямо .юдейската .традиция; .представете .няколко .примера .от .евангелското .учение .
и .специфичното .тълкуване .на .Старозаветния .закон .в .тях .

ВЪПРОСИ .С .КРАТЪК .ОТГОВОР
Въпросите .с .кратък .отговор .са .по-лесни .за .изпълнение .от .учащите .се .и .имат .широко .приложе-

ние .както .за .проверка .на .знания .(понятия, .факти, .дати, .принципи, .закони .и .др .), .така .и .за .проверка .
на .умения .като .съпоставяне, .синтез .и .оценка .(на .факти, .тези .и .др . .Фокусират .се .върху .конкретни .
неща .– .рядко .проверяват .комплекс .от .знания .и/или .умения . .Изпълняват .се .сравнително .бързо .и .мо-
гат .да .се .съчетават .по .много .в .един .тест . .Сравнително .лесни .са .за .оценяване .

Пример .3 . .(факти): .
Кои .са .основните .части .на .Свещеното .Писание?
Какво .празнуваме .на .християнския .празник .Петдесетница?
Пример .4 . .(съпоставка .и .оценка): .Какви .се .оказват .от .църковно-историческа .гледна .точка .дейст-

вията .на .св . .княз .Борис .I .и .на .сина .му .(княз .Владимир .– .Расате) .спрямо .въвеждането .на .християн-
ството .като .официална .религия .в .България?

ВЪПРОС .ЗА .ДОПЪЛВАНЕ
Въпросите .за .допълване .също .са .по-лесни .за .изпълнение .от .учащите .се . .Имат .широко .приложе-

ние .както .за .проверка .на .знания .(понятия, .факти, .дати, .принципи, .закони .и .др .), .така .и .за .проверка .
на .умения .като .съпоставяне, .синтез .и .оценка .(на .факти, .тези .и .др .) . .Фокусират .се .върху .конкретни .
неща .– .рядко .проверяват .комплекс .от .знания .и/или .умения . .Изпълняват .се .сравнително .бързо .и .мо-
гат .да .се .съчетават .по .много .в .един .тест . .Сравнително .лесни .са .за .оценяване .

Пример .5 . .(принципи, .закони): .
Вярата, .добрите .дела .и .тайнствата .на .Църквата .съединяват .човека .с .Бога, .а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .отдале-

чава .човека .от .Бога .и .помрачава .Божия .образ .в .него . .(отг . .грехът)
Пример .6 . .(факти, .определения): .
Мойсей .извежда .еврейския .народ .от .египетското .робство .и .го .повежда .към .Обетованата .земя . .

По .време .на .40-годишното .пътуване .в .пустинята .Бог .му .дава .скрижалите .с .Десетте .Божии .запове-
ди . .Това .се .случва .на .планината . . . . . .(отг . .Синай)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .са .свети .образи, .осветени .изображения .на .Иисус .Христос, .ангелите .и .светиите .или .
на .различни .събития .от .Библията .и .църковната .история, .пред .които .се .молим . .(отг . .иконите)

CLOZE .TEST
Текстовете .за .попълване .на .празни .места .са .малко .по-трудни .за .изпитваните . .Имат .по-конкрет-

но .приложение: .за .проверка .на .знания .(понятия, .факти, .дати, .принципи .и .др .) .и .за .проверка .на .езико-
ви .умения .(лексика, .граматика, .четене) . .Сравнително .лесни .са .за .оценяване .(по .ключ) . .Трудно .се .под-
готвят, .защото .трябва .да .се .намери .добър .оригинален .текст, .който .да .се .редактира, .докато .се .под-
готвя .задачата . .Необходим .е .внимателен .избор .на .думите, .които .се .проверяват, .за .да .се .постигне .
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целта .на .изпита, .като .„дупките“ .не .трябва .да .са .повече .от .10% .
Пример .7 . .Прочетете .текста .и .попълнете .празните .позиции .в .него:
За .да .направи .учението .Си .по-достъпно .и .разбираемо .за .народа .Господ .Иисус .Христос .е .говорил .

в .(1)_______ . .Притчата .е .(2)_______, .в .който .със .случки .от .обикновения .живот .се .разкриват .ня-
кой .важни .истини .за .(3)_______ .Божие . .Притчата .за .(4)_______ .ни .учи .на .милосърдие . .Притчата .за .
(5)_______ .ни .учи .на .покаяние . .Притчата .за .(6)_______ .ни .учи .на .смирение .

Отговори: .(1) .притчи; .(2) .поучителен .разказ; .(3) .Царството; .
(4) .добрия .самарянин; .(5) .блудния .син; .(6) .митаря .и .фарисея .
Пример .8 . .Чрез .тайнството .(1)_______ .ние .получаваме .духовно .раждане . .Тайнството .(2)_______ .

ни .умива .от .грехове .и .изчиства .образа .Божи .у .нас . .Тайнството, .при .което .достойни .мъже .получават .
правото .да .свещенодействат .се .нарича .(3)_______ . .Когато .получаваме .сили .от .Бога .за .съвместен .се-
меен .живот, .ние .встъпваме .в .тайнството .(4)_______ .

Отговори: .(1) .Кръщение; .(2) .Покаяние .
(Изповед); .(3) .Свещенство; .(4) .Брак .

ВЯРНО/НЕВЯРНО
Затворените .въпроси .от .типа .вярно/невярно .са .доста .лесни .са .за .възприемане .от .изпитваните, .

но .е .необходимо .особено .внимание .при .прилагането .им, .тъй .като .имат .висока .степен .на .налучква-
не .(50%) . .Конкретното .им .приложение .е .за .проверка .на .знания .(понятия, .факти, .дати, .принципи .и .
др .) . .Много .лесни .са .както .за .оценяване .(по .ключ), .така .и .за .подготвяне . .Добре .е .да .се .комбинират .по .
много .и .да .се .използват .за .формиращо .оценяване . .Да .се .внимава .с .отрицателно .зададените .въпроси .

Пример .9 . .Вярно .ли .е, .че .християните .вярват .в .прераждането? .
(отг . .„Невярно“)
Пример .10 . .В .твърдението .„Тайнството .на .освещаване .на .дома .е .важно .за .духовното .благополу-

чие .на .живеещите .в .него .православни .християни .“ .има .грешка .при .употребата .на .понятието .„тайн-
ство“ .

(отг . .„Вярно“)
Пример .11 . .Основната .добродетел .в .християнството .е .любовта . .
(отг . .„Вярно“)

ДВУАЛТЕРНАТИВНИ .ВЪПРОСИ
Двуалтернативните .въпроси .са .доста .лесни .за .възприемане .от .изпитваните, .но .също .имат .и .ви-

сока .степен .на .налучкване .(50%) . .Конкретното .им .приложение .е .за .проверка .на .знания .(понятия, .фа-
кти, .дати, .принципи .и .др .) . .Много .лесни .са .както .за .оценяване .(по .ключ), .така .и .за .подготвяне . .До-
бре .е .да .се .комбинират .по .много .и .да .се .използват .за .формиращо .оценяване, .като .се .внимава .неверни-
ят .отговор .да .бъде .смислен .

Пример .12 . .Мойсей .превежда .по .чуден .начин .еврейския .народ .през .……… . .
*а) .Червено .море;
б) .Мъртво .море .
Пример .13 . .Най-висшата .степен .в .духовната .йерархия .на .Православната .църква .е .……… . .
а) .патриарх; .
*б) .епископ .
Пример .14 . .Какъв .вид .богослужебно .последование .е .Светата .Евхаристия .(Причастие)?
*а) .тайнство; .
б) .обред .

ВЪПРОСИ .С .МНОЖЕСТВЕН .ИЗБОР
Въпросите .с .множествен .избор .са .лесни .за .възприемане .от .изпитваните . .Имат .различна .степен .

на .налучкване . .Намират .широко .приложение .за .проверка .на .знания .(понятия, .факти, .дати, .принци-
пи .и .др .), .за .проверка .на .езикови .умения .(правопис, .граматика…), .за .проверка .на .уменията .разбира-
не, .анализ, .синтез .и .оценка . .Много .лесни .са .за .оценяване .(по .ключ), .като .в .различни .комбинации .могат .
да .бъдат .използвани .при .много .подходи .в .оценяването . .Те .са .най-добрият .и .най-използваният .вид .за-
творени .въпроси, .но .не .са .много .лесни .за .подготвяне . .Трябва .да .се .имат .предвид .следните .препоръки:

Въпросът .и .всички .алтернативни .отговори .към .него .трябва .да .се .формулират .ясно .в .граматиче-
ска .и .смислова .съгласуваност, .без .да .се .подсказва .верния .отговор . .При .изготвянето .им .е .важно .да .се .
избягват .излишните .повторения, .синонимни .или .еднакви .отговори, .двойното .отрицание .и .излиш-
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ното .пълнене .на .въпроса .с .глупави .отговори .
Предлагат .се .повече .алтернативни .отговори, .като .правилният .отговор .на .въпроса .е .само .един . .
Пример .15 . .Св . .пророк .и .цар .Давид .е .автор .на .библейската .книга .…
а) .„Проповедникът“; .б) .„Премъдрост“; .*в) .„Псалтир“; .г) .„Паралипоменон“; .д) .„Притчи“
Добре .е .въпросите .да .бъдат .положително .зададени, .а .ако .се .създават .и .отрицателни .въпроси .– .се .

акцентира .върху .отрицателните .форми .(напр . .Кое .от .следните .твърдения .НЕ .Е .вярно?)
Този .тип .въпроси .могат .да .бъдат .използвани .и .за .проверка .на .умения, .а .не .само .на .фактология .
Създаването .на .различни .по .вид .въпроси .е .гаранция .за .качеството .на .оценяване .знанията, .умени-

ята .и .отношенията .на .учениците . .Това .може .да .намери .израз .в .прилагането .на .разнообразие .в .типа .
„множествен .избор“ .по .следния .начин:

Пример .16 . .Въпросът .се .базира .на .текст, .от .който .се .извлича .необходимата .информация:
Всяка .молитва .на .православния .християнин .е .съпътствана .от .кръстен .знак . .Кръстният .знак .се .

прави .с .дясната .ръка . .Трите .пръста .— .палецът, .показалецът .и .средният, .се .съединяват .в .едно, .а .ос-
таналите .два .– .безименият .и .малкият, .се .свиват .е .дланта . .С .трите .съединени .пръста .се .докосва .
най-напред .челото, .след .това .гърдите, .дясното .и .лявото .рамо . .Съединените .три .пръста .означават .
вярата .в .Светата .Троица .– .Бог .Отец, .Бог .Син .и .Бог .Дух .Свети . .Двата .свити .в .дланта .пръста .озна-
чават .…

а) .вярата .в .двата .Завета .на .Свещеното .Писание;
б) .вярата, .че .съществуват .два .свята .–духовен .и .материален;
в) .вярата, .че .Иисус .Христос .е .Второто .лице .(ипостас) .на .Бога;
г) .вярата .в .двете .природи .на .Иисус .Христос .– .истински .Бог .и .истински .Човек;
д) .вярата .в .повторното .идване .на .Иисус .Христос .на .Земята .
Пример .17 . .Още .в .основата .се .предлагат .възможните .отговори, .между .които .може .да .има .и .по-

вече .от .1 .верен .
Кои .от .твърденията .А, .Б .и .В .са .верни?
А .– .Молим .се, .когато .искаме .да .възхвалим .Бога .
Б .– .Молим .се, .когато .искаме .да .благодарим .на .Бог .
В .– .Молим .се, .когато .искаме .да .изпросим .нещо .от .Него .
а) .само .Б; .б) .А .и .Б; .в) .Б .и .В; .г) .А .и .В; .д) .А, .Б .и .В
Пример .18 . .Към .основата .е .добавена .графика, .чертеж .или .таблица, .която .подпомага .решаването: .
Таблица .1 . .Начин .на .прекръстване

Когато .се .прекръства, .православният .християнин .докосва .
с .трите .си .съединени .пръста:

а) .най-напред .дясното .и .лявото .рамо, .след .това .челото, .накрая .гърдите

б) .най-напред .челото, .след .това .гърдите, .лявото .и .накрая .дясното .рамо

в) .най-напред .челото, .след .това .гърдите, .дясното .и .накрая .лявото .рамо

г) .най-напред .гърдите, .след .това .челото, .дясното .и .накрая .лявото .рамо

д) .най-напред .лявото .и .дясното .рамо, .след .това .челото, .накрая .гърдите
Пример .13: .Свържете .всяка .от .библейските .книги .с .тази .част .от .Свещеното .Писание, .
към .която .принадлежи .(Таблица .2) . .
Таблица .2 . .Въпрос .за .съпоставяне

Свържете .всяка .от .библейските .книги .с .тази .част .от .Свещеното .Писание, .
към .която .принадлежи:

Евангелие .според .Лука
Стар .Завет

Битие

Исая
Нов .Завет

Деяния .на .светите .апостоли
Пример .14: .Определете .наименованията .на .отделните .части .на .храма, .като .напишете .съответ-

ния .номер .в .скобите .пред .всяко .наименование .(Таблица .3) . .
Таблица .3 . .Въпрос .за .съпоставяне .(Пример .14)
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Определете .наименованията .на .отделните .части .на .храма, .като .напишете .съ-
ответния .номер .в .скобите .пред .всяко .наименование:

( . . . . .) .иконостас

( . . . . .) .притвор

( . . . . .) .олтар

( . . . . .) .кораб

CLOZE .TEST .
Пример .21 . .Прочетете .текста .и .попълнете .празните .позиции .в .него:
„Условие .за .християнското .духовно .развитие .е .смирението, .което .помага .на .човека .да .(1)_______ .

да .се .усъвършенства . .Духовният .напредък .на .християнина .се .забелязва .най-лесно .в .развиването .на .
способността .да .се .гневи .(2)_______, .да .прощава .все .(3)_______, .на .способността .да .се .ориентира .в .
различаването .на .добро .и .зло .и .да .взема .правилни .решения“ .

Отговори: .(1) .а . .продължи .б . .спре; .(2) .а . .по-малко .б . .повече; .(3) .а . .по-бавно .б . .по-бързо
Пример .22 .(разбиране .при .четене): .Прочетете .текста .и .попълнете .празните .позиции .в .него: .
„Ако .потърсим .признаци, .че .един .човек .(1)_______ .да .се .усъвършенства .духовно, .най-лесно .ще .за-

бележим .развиването .на .способността .му .да .се .гневи .много .(2)_______, .да .прощава .все .по-бързо, .да .се .
ориентира .(3)_______ .в .различаването .на .добро .и .зло .и .да .взема .правилни .решения . .Условие, .необхо-
димо .за .духовното .развитие .на .(4)_______ .християнин, .е .смирението, .(5)_______ .му .помага .да .при-
добие .всички .останали .християнски .(6)_______“ .

Изберете: .А . .по-малко; .Б . .всеки; .В . .продължава; .Г . .по-добре; .Д . .добродетели; .Е . .което .
В .рамките .на .учебния .процес .могат .да .се .комбинират .различни .подходи, .видове .и .форми .за .оценява-

не .в .зависимост .от .възрастта .на .учениците, .техния .брой, .поставените .цели .и .типа .очаквани .резул-
тати . .При .по-големите .ученици .е .подходящо .използването .на .всички .форми .на .тестове .и .есета, .рефе-
рат, .анотация, .резюме, .казус, .доклад, .научноизследователска .задача .и .участие .в .дискусия . .За .по-малки-
те .са .подходящи .някои .видове .тестове .(със .задачи .за .съпоставяне, .за .допълване), .както .и .диктовка, .ка-
зус, .участие .в .дискусия, .моделиране, .ролева .игра, .сценично .изпълнение, .рисунка .и .други .подобни . .

За . целите . на . индивидуалното . оценяване . са . подходящи: . есе, . реферат, . анотация, . резюме, . конс-
пект, .презентация, .експеримент, .портфолио .и .др . .За .оценяване .на .малки .групи .ученици: .участието .
в .дискусии, .групови .презентации, .групови .проекти, .експеримент, .моделиране, .ролева .игра, .казуси .и .
др . .При .оценяване .на .големи .групи .ученици .се .препоръчва .използване .на .тестове, .чрез .които .за .срав-
нително .кратко .време .се .проверяват .и .оценяват .голям .брой .ученици . .Изборът .на .преподавателя .на .
форми .за .оценяване .зависи, .освен .от .възрастта .и .броя .на .учениците, .преди .всичко .от .целите .на .оце-
няването .

По . учебната . дисциплина . следва . да . се . определят . три . групи . цели . – . усвояване . на . знания . (Какво .
трябва .да .знаят .учениците?), .формиране .на .умения .(Какво .трябва .да .могат/да .правят .учениците?), .
формиране .на .отношение, .ценности, .нагласи .към .изучаваните .явления .(Кое .е .важно/правилно/стой-
ностно?) . .Тяхното .постигане .се .измерва .чрез .различни .видове .и .форми .за .оценяване . .За .първия .вид .
цели .са .подходящи .тестовете, .рефератите, .есетата, .презентациите .и .др .; .за .втория .– .различните .
писмени .и .практически .задачи, .а .за .третия .– .ролеви .игри, .казуси .и .др .

Формулираните . цели . предпоставят . и . различен . типа . очаквани . резултати, . чиято . проверка . и .
оценка .се .прилага .съответен .педагогически .инструментариум . .Така .например .Найтингел .и .съавто-
ри .(1996) .говорят .за .шест .(най-общи) .типа .резултати .в .академичното .образование, .спрямо .които .
се .идентифицират .различни .инструменти .за .оценяване .[1]:

1) .критично .мислене .– .включва .умения .като .изграждане .на .аргумент, .осмисляне .и .коментар .на .
различни .идеи, .правене .на .оценки . .Най-често .уменията .за .„мислене“ .се .оценяват .чрез .есета, .доклади, .
журнали .

2) .решаване .на .проблеми .и .изготвяне .на .планове .– .много .важни .умения .– .както .в .образователния .
опит, .така .и .в .професионалната .реализация .на .всеки .човек . .Те .изискват .развиване .на .умения .за .иден-
тифициране .на .проблем; .събиране .и .анализиране .на .информация .по .проблема; .изработване .на .хипоте-
за; .удържане .на .съответния .теоретичен .контекст .при .неговото .решаване .и .т .н . .Най-често .тези .
умения .се .оценяват .чрез .инициирането .на .сценарий .или .симулирането .на .събитие, .в .което .има .про-
блем, .групова .работа, .редактиране .на .собствената .работа .
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3) .Ръководене .и .развиване .на .собствените .знания .и .умения .– .включва .широк .спектър .от .умения .
за .авторефлексия .и .саморазвитие, .които .правят .учениците .отговорни .за .собствения .им .прогрес . .
Тук .се .включва .способността .да .се .диагностицират .индивидуалните .потребности .от .знание, .да .се .
изработва .библиография .и .да .се .учи .самостоятелно, .да .се .разпределя .уместно .личното .време .и .да .се .
прави .самооценка . .Най-често .тези .умения .се .оценяват .чрез .журнали, .автобиографии, .портфолиа . .

4) .Оценяване .и .анализиране .на .информация .– .тези .умения .са .изключително .важни .и .за .образова-
нието, .и .за .професионалната .реализация .след .това . .Включват .търсенето .на .информация, .нейното .
осмисляне, .концептуализиране .и .резюмиране, .вземането .на .решение .дали .източниците .са .надеждни, .
коректни .и .т .н . .Тези .умения .най-често .се .оценяват .чрез .приложни .задачи .или .проблеми, .групови .про-
екти .

5) .Демонстриране .на .знание .и .разбиране .– .тези .умения .често .се .оценяват .заедно .с .когнитивни .
умения .като .критично .мислене .и .решаване .на .проблеми . .Уменията .в .тази .категория .включват .иден-
тифициране, .описване, .докладване .и .т .н . .Най-често .тези .умения .се .оценяват .чрез .писмени .изпити, .
устни .изпити, .есета .и .доклади .

6) .Умение .да .се .комуникира .– .включва .умения .за .писмена, .устна, .визуална .и .техническа .комуника-
ция . .Най-често .тези .умения .се .оценяват .чрез .писмени .презентации, .устни .презентации, .групова .ра-
бота, .дискусии .и .дебати .

Сериозното .отношение .към .проблемите .на .оценяването .в .обучението .по .религия .може .да .бъде .
мощен .инструмент .за .провеждането .на .така .необходимото .качество .на .религиозна .грамотност .и .
постигане .на .очаквани .високи .резултати .в .духовно-нравственото .възпитание .на .подрастващите .
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МЕТОДИЧЕскИ ПРОЕкЦИИ НА АРхИВНИя ПУблИЦИсТИЧЕН ТЕксТ В ПРОЦЕсА 
НА ОбУЧЕНИЕ ПО ЧУжД ЕЗИк

mEThoDoloGIcal proJEcTIoNS of archIVal JourNalISTIc TExT IN a forEIGN laNGuaGE 
TEachING

Krasimir manolov Stoyanov
Sofia university „St. Kliment ohridski“

abstract. The .present .exposure .is .intended .to .indicate .a .series .of .important .features .of .archival .journalistic .
texts, . which . detect . unusual . possibilities . for . their . use . in . modern . language . teaching . . Existing . methodological .
practice .not .only .in .Bulgaria .but .also .abroad .shows .that .in .these .texts .completely .unreasonable .occurs .categorically .
neglect .and .rejection .by .the .intended .learning .programming . .In .this .case .we .talk .about .texts .from .newspapers .and .
magazines . issued .more . than .40-50 .years . in . the .country . .Work . in .classes .with .archival . journalism .proved .very .
attractive .practice .for .foreign .learners .of .all .categories . .Observations .show .great .interest .and .attention .with .which .
they .are .prepared .and .submitted .acquire .knowledge . .New .knowledge .is .perceived .by .students .as .„their .discovery“ .
and .this .greatly .increases .the .efficiency .of .their .domestication . .Here .especially .need .to .emphasize .the .importance .
of .methodically .analyzed .projections .in .value .to .overcome .the .so-called .„culture .shock“ .
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Keywords: archival . newspaper . texts, . language . learning, . Bulgarian . language, . culture . shock, . motivational .
resources .of .the .learners

Представеното .изложение .има .за .цел .да .посочи .система .от .важни .особености .на .архивните .пуб-
лицистични .текстове, .които .откриват .необичайни .възможности .при .използването .им .в .съвремен-
ното .чуждоезиково .обучение . .Методическите .обстоятелства .и .подходи, .които .са .обект .на .наши-
те .наблюдения, .анализи .и .изводи .се .отнасят .конкретно .до .обучението .по .български .език, .преподаван .
на .чуждестранни .студенти .и .чужденци .със .специални .интереси, .изучаващи .езика .в .ДЕО .при .СУ .„Св . .
Климент .Охридски“ . .По-конкретно .става .дума .за .обучение .по .чужд .език .със .специфични .цели .

Съществуващата .методическа .практика .не .само .в .България, .но .и .в .чужбина .показва, .че .към .те-
зи .текстове .съвсем .неоснователно .се .проявява .категорично .пренебрежение .и .отхвърляне .от .пред-
видената .за .изучаване .програма . .Нещо .повече, .те .дори .не .са .обект .на .коментар .от .страна .на .субе-
кта .в .образователния .процес .– .учители, .специалисти, .методисти, .езиковеди . .Вярно .е, .че .в .съвремен-
ните, .главно .западноевропейски .системи .за .изучаване .на .чужди .езици .– .например .английски, .се .пред-
лагат .учебни .единици, .в .чието .съдържание .са .предвидени .часове .и .теми .за .работа .с .такива .тексто-
ве . .Особеното .и .различното .в .случая .е, .че .на .обучаемите .се .представят .извадки, .откъси .от .такива .
публикации, .докато .нашата .идея .е .за .„потапяне“ .на .изучаващите .езика .в .реалността .на .оригинала .в .
автентичния .му .вид .и .текстова .цялост .

Като .говорим .за .методически .възможности .и .иновативни .проекции .трябва .да .уточним .за .какъв .
тип .текстове .се .отнасят .нашият .анализ .и .направените .наблюдения . .В .случая .говорим .за .текстове .
от .вестници .и .списания .издавани .преди .повече .от .40-50 .години .у .нас . .В .типичния .случай .това .са .по-
пулярни .ежедневници .и .седмични .издания, .които .излизат .в .представителен .за .България .тираж .през .
50-те, .60-те .и .по-късните .години .на .ХХ .век . .Както .става .ясно .това .са .публицистични .издания .от-
далечени .в .хронологично .отношение .на .поне .две-три .поколения .от .съвременниците .изучаващи .бъл-
гарския .език .като .чужд .

Разработката . на . тези . текстове . с . оглед . на . тяхното . приложение . в . методическата . практика .
предполага . някои . важни . обстоятелства, . съобразяването . с . които . предопределя . успешната . резул-
татност .в .процеса .на .обучение .

Най-напред .сред .тези .обстоятелства .стоят .изисквания .към .подготовката .на .преподавателя .по .
чужд .език .(в .случая .български .език) . .Тази .подготовка .е .твърде .специфична, .защото .предвижда .мно-
го .добро .познаване .на .българската .и .европейската .история .в .оглеждания .исторически .период . .Тъкмо .
тази .подготовка .се .оказва .драматично .показателна .за .компетентността .на .преподавателя .– .как-
то .при .избора .на .публицистичния .текст, .така .и .при .неговата .интерпретация .пред .чуждестранна-
та .аудитория . .Колкото .и .необичайно .да .изглежда .продължителните .ми .целенасочени .наблюдения .в .
преподавателската .практика .(от .2004-та .до .2012 .година .включително) .показват, .че .съществуват .
компактни .групи .от .обучаеми .чужденци, .европейци, .които .нямат .представа .за .недалечното .мина-
ло .на .страната .ни . .Не .е .откъснат .случай .(в .група .обучаеми .от .Португалия .на .възраст .19 .– .24 .годи-
ни), .които .не .бяха .чували, .че .България .е .била .социалистическа .страна, .с .тоталитарно .управление .и .
еднопартийна .система .на .държавно .ръководство . .Да .не .говорим .за .чужденците, .които .идват .у .нас .
от .страните .от .Третия .свят, .от .Близкия .и .Далечен .Изток, .от .Африка, .от .Австралия, .а .напоследък .
доста .и .от .САЩ . .Много .от .тях, .да .не .кажем .преобладаващата .част, .имат .твърде .ограничена .и .су-
бективна .представа .за .страната .ни, .създадена .основно .от .невежа .идеологическа .пропаганда, .масме-
дийни .клишета .или .от .епизодични .разкази .на .техни .близки, .роднини .и .приятели .живели .или .посети-
ли .в .някакъв .момент .страната .ни . .Не .е .тайна, .че .такава .парадоксално-хаотична .представа .за .Бълга-
рия .в .много .голяма .степен .е .резултат .на .липсата .на .държавна .политика .в .това .важно .направление, .
както .и .на .залитанията .в .потресаващо .нелепи .крайности .при .представянето .на .културата, .исто-
рията .и .традициите .на .българския .народ, .представяне, .което .бива .мотивирано .от .елементарни .по-
литически .амбиции .и .субективни .съображения .днес .

В .този .смисъл, .изправен .пред .вече .съществуващите .обстоятелства .като .изброените .по-горе, .
преподавателят .по .чужд .език .трябва .да .има .много .добра .обща .култура .и .високи, .добре .организира-
ни .знания .за .българската .история .

Тук .се .откриват .немалко .препятствия .породени .от .динамиката .на .вътрешнодържавни .идейни .
противоречия .като .противопоставянията .монархия .– .република, .фашизъм .– .антифашизъм, .въоръ-
жена .съпротива .– .демокрация, .социализъм .– .капитализъм .и .други .подобни, .които .поставят .на .изпи-
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тание .интелектуалния .капацитет .на .преподавателя .в .ролята .му .на .модератор .на .учебния .процес .за .
усвояването .на .езика . .Същевременно .не .можем .да .не .отбележим, .че .точно .тези .теми .и .проблеми .се .
отличават .с .изключителен .интерес .от .страна .на .чуждестранните .курсисти .

Не .на .последно .място .сред .поредицата .обстоятелства .се .разполагат .изискванията .към .препо-
давателя .по .отношение .на .задълбоченото .познаване .на .българската .реалност .в .аспектите .на .разви-
тие .на .националния .бит .и .култура, .географски .и .природни .особености . .В .това .отношение .изучава-
нето .на .езика .в .България .открива .много .ценни .предимства .– .както .за .подготовката .на .преподава-
теля, .така .и .за .достъпността .откъм .онагледяване .на .познавателния .процес .чрез .посещения .на .му-
зеи, .национални .културни .институции, .тематични .езикови .практики .в .книжовни .центрове .и .при-
родни .забележителности .

По .отношение .на .обучаемите .тук .трябва .да .уточним .изискването .за .едно .относително .добро .
начално .познаване .на .българския .език .– .примерно, .като .начало, .поне .покрито .ниво .на .езикова .компе-
тентност .А2 .

Като .илюстрация .ще .посочим .една .примерна .схема .на .работата .с .архивни .текстове . .Примерна, .
дотолкова, .доколкото .нейното .окончателно .оформяне .зависи .както .от .състава .на .учебната .група, .
така .и .от .конкретните .интереси .на .обучаемите, .а .наред .с .това .и .от .възможностите .на .преподава-
теля . .Работата .в .час .с .посочената .целесъобразност .изисква .предварителна .техническа .подготовка .
от .страна .на .преподавателя . .Той .трябва .да .осигури .фотокопия .на .страници .с .текстове .от .вест-
ници, .а .още .по-добре .еднолистови .фотокопия .на .една .или .няколко .страници .от .тялото .на .подбра-
ни .издания . .Количеството .копия .трябва .да .бъде .достатъчно, .за .всеки .обучаем .по .един .индивидуален .
брой, .за .да .може .да .се .работи .съсредоточено . .На .курсистите .се .поставят .методически .задачи .за .от-
криване .на:

1 . .Формални .текстови .маркери .– .наблюдение .на .шрифтове, .наблюдение .на .заглавни .текстове, .на-
блюдение .на .графиката .на .буквите .и .правописа, .наблюдение .на .обема .на .публикациите .

2 . . Структурно-граматически . и . текстуални . особености . – . представяне . на . граматически . зако-
номерности, . лексикално . разнообразие . (редки . и . архаични . думи, . политическа . лексика), . изреченската .
структура, .езикови .клишета, .стилови .особености .на .отделните .жанрове .(съобщение, .репортаж, .
очерк, .документален .разказ, .интервю) .

3 . .Наблюдения .върху .илюстративния .материал .– .фотографии .на .политически .личности, .на .ма-
щабни .събития .от .икономическия .и .политическия .живот .на .страната, .снимки .от .бита .и .ежедневи-
ето .на .обикновения .българин .

По-долу .показваме .една .практическа .разработка .направена .на .архивен .вестникарски .текст .
Вестник .„Работническо .дело“, .брой .308, .от .3 .11 .1956 .год .
1 . .Формални .текстови .маркери .– .
 .y горе .вдясно .– .лозунг: .„Да .живее .Съюзът .на .съветските .социалистически .републики .– .крепост .

на .дружбата .между .народите .на .нашата .страна, .несъкрушима .опора .на .мира .в .целия .свят!“;
 .y водеща .статия .„Информация .за .посещението .на .българска .парламентарна .делегация .в .Югосла-

вия, .изнесена .от .ръководителя .на .делегацията .др . .Тодор .Живков“;
 .y черен .болдиран .шрифт, .заема .цяла .страница;
 .y вляво .– .Декларация .на .Народното .събрание .във .връзка .с .агресията .срещу .Египет .

2 . .Структурно-граматически .и .текстуални .особености .– .
 .y употреба .на .преизказно .наклонение: .„Френски .и .английски .самолети .предприели .бомбардировки .

над .квартали .на .Кайро .и .Александрия“;
 .y сложна .изреченска .структура: .„В .целия .конфликт .в .Унгария, .при .условията .на .който .унгарски-

ят .народ .основателно .постави .решителното .искане .да .се .премахнат .напълно .недостатъци-
те, .които .той .е .чувствувал .напоследък, .се .проявиха .и .тенденции, .чужди .на .желанията .на .ши-
роките .унгарски .маси, .тенденции, .които .теглят .към .старите .досоциалистически .отношение .
в .унгарското .общество .и .които .са .насочени .към .подкопаване .на .социалистическия .строй .в .Ун-
гария“;

 .y представяне .на .граматически .закономерности .– .употреба .на .форма .„чувствувал“;
 .y лексикално .разнообразие, .политическа .лексика .– .колхоз, .колхозници, .комсомолци, .рядка .и .оста-

ряла .лексика .– .землянки, .ратаи, .глъч, .пладне, .след .пладне, .трудодни;
 .y езикови .клишета .– .даде .висока .оценка, .в .строя .ще .влезе, .идеите .на .социализма .са .пуснали .дълбо-

ки .корени .в .сърцата .на .милиони .хора;
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abstract. The .article .includes .several .made . . .by .me .analyzes .and .summaries .due .to .using .a .different .type .of .social .
media .in .the .project .work .of .the .club .„Multilingual .classroom .with .GlogsterEdu“ .on .the .project .„Uspeh“ .of .Bulgarian .
educational .ministry .for .2012/2013 .year . .I .have .tried .to .clarify .what .are .the .concepts .of .social .media .and .multilingual .
classroom . .How .can .social .media .be .used .in .language .teachers’ .work .in .the .classroom .and .in .their .work .on .projects? .
What .is .the .use .of .various .social .media .according .to .the .certain .teacher’s .educational .goals? .Benefits .and .advantages .
of .using .social .media .in .the .educational .process .in .the .classroom .and .project .work . .Shared .best .practices .– .some .
specific .applications .of .Facebook, .GlogsterEdu, .Skype, .Twitter, .wiki .and .others .in .the .classroom .and .beyond .

Keywords: social .media, .multilingual .classroom, .project-based .learning

Опитът, .който .споделям .и .описвам .е .следствие .от .две .важни .за .мен .събития .– .моето .успеш-
но .участие .в .проекта .Smile .на .European .schoolnet .за .приложение .на .социалните .медии .в .обучението .и .
образованието, .както .и .европейския .езиков .знак, .който .спечелих .с .разработката .си .на .многоезикова .
класна .стая . .И .двете .събития .се .случиха .през .2012г . .През .учебната .2012-2013г . .отново .се .включих .с .
ученици .от .трети .клас .в .проект .„Успех“ .на .МОНМ .със .създадения .от .мен .клуб .„Междуезикова .класна .
стая .с .ГлогстерЕДУ“ .като .продължение .на .проектната .ни .работа .от .предходната .година .

 .y фразеологизми .– .тук-там .се .чуват .гласове, .да .си .развърже .напълно .ръцете, .видяхме .къде-къде .
по-обзаведени .къщи .

3 . .Наблюдения .върху .илюстративния .материал .– .снимка .с .текст .„Скоро .в .строя .ще .влезе .разши-
рението .на .ТЕЦ .„Сталин““ . .Втора .снимка .с .текст .– .„Гражданите .на .Хасково .проявяват .голям .инте-
рес .към .марксистко-ленинската .литература, .която .им .предлага .книжарницата . .На .снимката: .Про-
давачката .Сиртова .обслужва .купувачи“ .

Работата .в .учебни .часове .с .архивна .публицистика .се .оказва .изключително .атрактивна .практи-
ка .за .обучаемите .чужденци .от .всички .категории . .Наблюденията .показват .големия .интерес .и .внима-
ние, .с .което .те .се .подготвят .и .усвояват .предадените .знания . .Новите .знания .се .възприемат .от .обу-
чаемите .като .„тяхно .откритие“ .и .това .в .значителна .степен .увеличава .ефективността .на .овла-
дяването .им . .Подобна .ефективност .се .отбелязва .и .по .отношение .на .количеството .знания .усвоява-
ни .в .посочения .учебно-методически .процес, .активират .се .мотивационните .ресурси .на .обучаемите .
чужденци, .както .по .отношение .на .езика, .така .и .по .отношение .на .осмисляне .на .социалните .процеси .
в .българското .общество, .намерили .в .една .или .друга .степен .отражение .в .развитието .на .езика, .такъв .
какъвто .го .намираме .в .речта .на .българите .днес .

Всъщност .външно .погледнато .използването .на .архивни .вестникарски .текстове .се .оценява .ка-
то .начин .за .разнообразяване .на .учебното .съдържание . .Един .задълбочен .поглед .ни .открива .широки-
те .възможности .за .ефективно .усвояване .на .езика .в .неговите .диахронни .социални .прояви . .Тук .осо-
бено .трябва .да .подчертаем .значението .на .анализираните .методически .проекции .в .стойността .им .
за .преодоляване .на .т .нар . .културен .шок . .Изясняването .на .разликата .в .отношенията, .в .социалните .
стереотипи, .в .етническите .и .демографски .граници .и .тяхното .опознаване .в .речевата .практика .са .
част .от .предимствата .на .работата .с .посочените .текстове . .Не .на .последно .място .в .изброяването .
на .предимствата .ще .отбележим .развиването .на .т .нар .културно .мислене .като .отражение .и .прео-
бразяване .на .света .в .неговата .национална .езикова .интерпретация . .Историческият .поглед .към .бъл-
гарския .социален .свят .позволява .да .се .формират .знания .и .убеждения .– .нещо .повече .посочва .знания .за .
отстояване .на .осъзнати .убеждения .и .позиции .на .обучаемите .в .чуждоезиковото .общество .
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Нека . първо . разясня . какво . включвам . в . понятието . „Междуезикова . класна . стая“ . [1]: Учениците .
ползват . една . обща . интерактивна . образователна . среда, . създадена . от . учителя . (т .н . . виртуална .
класна . стая), . където . те . съвместно . с . техни . връстници . от . други . страни . усъвършенстват .
своите . чуждоезикови . умения . посредством . общуване . с . носители . на . езика . и . англоговорящи . деца . .
Целта . е . учениците . да . изградят . базисни . умения . за . комуникация . и . креативно . учене . в . интернет .
пространството .и .посредством .медиен .контакт .да .развият .основни .ключови .умения .необходими .на .
учениците .на .двадесет .и .първи .век, .а .най-вече .умения .за .сътрудничество, .работа .в .екип .и .споделяне .
на .идеи .чрез .новите .технологии . .

Новото, .което .приложих .през .изминалата .учебна .година .е .разширение .на .дейностите .на .клуба .
спрямо . предходната, . посредством . включване . и . на . други . социални . медии . освен . ГлогстерЕДУ . като .
платформа .за .креативно .учене .и .комуникиране, .а .имено: .Facebook, .Twitter, .YouTube, .Checkthis, .Thinglink, .
Skype, .wiki .и .др . .

Цитирайки . Уикипедия . нека . спомена, . че . „социални медии“ е . термин, . който . се . отнася . до . уеб-
базирани . и . мобилни . технологии, . използвани, . за . да . превърнат . комуникацията . в . интерактивен .
диалог . . Хората . ги . ползват, . за . да . споделят . мнения, . опит, . виждания . и . всякаква . друга . информация .
помежду .си . .Социалните .медии .могат .да .бъдат .в .различни .форми: .текст, .изображения, .аудио .и .видео .
записи . .Популярни .социални .медии .са .блоговете, .форумите, .подкастите, .уики-приложения, .дялове .
и .други .форми .на .социални .мрежи . .През .2004г . .започва .да .се .говори .за .Web2 .0 .– .интернет .базирани .
приложения . като . платформа . за . споделяне . и . обмен . на . генерирано . вече . от . потребителите . учебно .
съдържание, .което .е .било .публикувано .в .мрежата . .Това .променя .съществено .начина .на .комуникация .
между . организации, . общности, . както . и . отделни . лицата . . Следвайки . революционния . скок, . който .
бележи . разпространението . на . различните . социални . медии . в . съвременния . ни . живот . – . нашия . и .
този .на .учениците .ни, .както .и .имайки .предвид .нуждите .на .съвременното .образование, .оспорващо .
напоследък .традиционните .модели .в .класната .стая .и .извън .нея, .смятам .прилагането .им .в .учебния .
процес .за .своевременно .и .удачно . .

В . нашата . дейност . по . проект . „Успех“ . [2] . използването . на . редица . социални . медии . даде . нови .
възможности .на .моите .ученици .да .усъвършенстват .чуждо .езиковите .си .знания .и .умения .в .една .реална .
езикова .среда .от .носители .на .езика, .да .комуникират .с .тях .безпрепятствено .и .обменят .идеи .по .нов .
творчески .начин, .което .от .своя .страна .направи .възможно .децата .използвайки .уеб .технологиите .да .
развият .и .умения .необходими .за .духа .на .двадесет .и .първи .век .– .най-вече .желание .за .включване .в .екипи, .
сътрудничество, . дигитална . грамотност, . умения . за . презентиране . на . свои . творчески . продукти, .
емпатия . .Включването .на .различен .вид .социални .медии .в .проектно .базираното .обучение .на .клуба .
спомогна .и .за .даване .на .гласност .на .дейността .ни .по .проект .„Успех“ . .Посредством .тях .ние .намерих-
ме .нашата .аудитория, .пред .която .споделихме .резултатите .си .и .направихме .дейността .си .по-про-
зрачна .и .достъпна .за .широк .кръг .от .ученици, .учители .и .родители, .както .в .България, .така .и .по .све-
та . .В .проектната .дейност .на .клуба, .социалните .медии, .които .използвахме .почти .във .всичките .си .
занятия .бяха .GlogsterEDU .и .Facebook .

ГлогстерЕду . [3] . ни . снабди . с . най-удачната . платформа . за . виртуална . класна . стая . както . и . с .
инструментите . за . творческо . учене . . Платформата . позволи . прилагане . на . проектно . базиран . подход .
при .обучението, .добри .възможности .за .комуникация .както .между .учител .и .ученици, .така .и .между .
самите .ученици . .За .разлика .от .предходни .години .във .виртуалния .ни .клас .не .присъстваха .чуждоезикови .
съученици, . но . ние . ги . открихме . и . се . свързахме . с . тях . извън . Глогстер . като . общувахме . посредством .
направата .и .споделянето .на .виртуални .постери .или .така .наречените .глогове . .В .края .на .дейността .всеки .
участник . от . клуба . организира . динамично . електронно . глог-портфолио . с . най-добрите . си . творчески .
работи, .което .презентира .на .своя .уики .страничка .[4] . .Бяха .изработени .и .няколко .глог .презентации .
върху .проектната .дейност .на .членовете .от .клуба .и .споделени .в .партньорски .уикита .[5] .

Фейсбук .[6], .като .една .от .най-широките .социални .мрежи .ни .даде .редица .предимства, .от .кои-
то .се .възползвахме .максимално . .Учениците .в .клуба .заедно .с .учителя .си .ползваха .един .общ .акаунт .
в . Фейсбук . „Rose . Compclass“ . [7], . чрез . който . безпрепятствено . се . логваха . и . имаха . достъп . до . други .
сайтове .и .приложения .на .мрежата .и .техните .инструменти . .Там .те .извършиха .творческа .дейност .
с .определена .учебна .цел . .

В .сайта .„Checkthis“ .учениците .писаха .писмо .на .дядо .Коледа .(на .английски .език) .и .участваха .в .конкурс .
за .подарък .ipad . .В .сайта .tinglink .те .изработиха .свои .интерактивни .имиджи .с .цел .да .представят .себе .си .и .
дейността .на .клуба .пред .своите .приятели .по .света, .които .имиджи .в .последствие .публикуваха .на .про-
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ектното .wiki .на .клуба . .Чрез .Фейсбук .акаунта .си .третокласниците .работиха .в .Quizlet, .където .сътво-
риха .интерактивни .флаш .карти .към .уроците .по .английски .език .от .електронните .учебниците .за .вто-
ри .и .трети .клас .и .по .този .начин .обогатиха .учебното .им .съдържание . .Чрез .Фейсбук .децата .работиха .и .
в .„Tripwow“ .и .„Photosnack“ .като .се .учиха .да .презентират .изработен .от .тях .продукт .(хартиена .тени-
ска) .изработвайки .слайд .шоу . .Участниците .в .клуба .използваха .фейсбук .група .„Multilingual .classroom .with .
GlogsterEDU“ .[8], .за .да .комуникират .с .ученици .от .цял .свят . .В .тази .група .те .осъществиха .контакти .с .
третокласници .от .Ню .Йорк .и .продължиха .културната .си .комуникация .в .тяхното .проектно .wiki .[9] . .
Тук .те .се .срещнаха .с .участници .и .от .Глобалната .класна .стая .[10] .и .клубът .взе .участие .в .редица .глобални .
проекти . .На .специална .Фейсбук .страничка .[11] .клубът .публикува .всичките .си .дейности .с .цел .популя-
ризиране .на .проект .„Успех“ .и .информиране .на .по-голяма .аудитория .за .изявите .му . .Как .използваме .Скайп .
Скайп .[12] . .От .две .години .сме .във .връзка .с .глобалния .скайп .чат .на .учители .от .цял .свят .hlwskypers .(hello .
little .world), .а .от .изминалата .учебна .година .сме .членове .и .на .глобален .скайп .чат .на .начални .учители .от .
целия .свят .„Mystery .Skype“ . .Свидетел .съм .била .на .интерактивни .уроци .по .скайп .между .класни .стаи .от .
два .различни .континента, .където .децата .се .учат .едно .от .друго .по .забавен .за .тях .начин . .Намирам .то-
зи .модел .на .учене .много .ангажиращ .учениците .и .удачен .при .специални .обстоятелства . .За .нас .общува-
нето .с .приятели .от .Америка .протече .под .формата .на .беседа .на .елементарен .английски .език .като .на-
края .изпяхме .съвместно .една .песен, .която .американските .другарчета .предварително .ни .изпратиха .да .
разучим . .Това .беше .един .от .най-вълнуващите .моменти .от .живота .на .нашия .клуб, .който .учениците .
заявиха, .че .никога .не .ще .забравят .

Как .използваме .Twitter .[13]? .Първо .да .уточня, .че .Туитър .е .безплатна .социална .мрежа .и .микро-блог .
услуга, .която .позволява .на .потребителите .да .изпращат .и .четат .статус .съобщения, .познати .като .
туитове . .Туитовете .са .текст-базирани .съобщения .с .размер .до .140 .символа, .съхранявани .в .страница-
та .с .потребителския .профил .на .автора .им .и .изпращани .към .другите .потребители .— .известни .ка-
то .последователи, .които .са .се .абонирали .за .тях . .Изпращачът .може .да .ограничи .достъпа .до .статус .
съобщенията .си .до .кръга .от .приятели .или .да .позволи .отворен .достъп .до .тях . .Туитовете .могат .да .
бъдат .изпращани .през .уеб .страницата .на .Twitter, .през .SMS .или .през .приложения, .написани .от .трети .
лица, .с .помощта .на .публикуваното .от .Twitter .API . .Услугата .е .достъпна .и .безплатна .през .Интернет . .

Във .Фейсбук .група .и .в .скайп .ние .се .срещнахме .с .нашите .партньори .и .обменихме .идеи .за .общи .про-
екти . .В .Twitter .през .цялото .време .си .сътрудничихме .като .координирахме .дейностите .по .съвмест-
ната .ни .работа, .обменяйки .и .споделяйки .идеи .и .материали . .Микро .блогът .позволява .това .да .става .
бързо, .а .използването .на .различни .негови .приложения .прави .споделянето .директно .да .се .отразява .и .
в .други .социални .мрежи, .което .дава .възможност .популяризирането .на .дейностите .да .става .по-ма-
щабно .и .по-прозрачно . .Писането .на .хаштаг .# .към .всеки .туит .пък .позволява .всички .съобщения .с .един .
и .същ .такъв .да .се .групират .на .едно .място . .Затова .проверете, .моля .на .търсачка .в .Twitter .кои .са .туи-
тите .с .хаштагове .#multilingualclassrom, .#globalclassroom, .#projectuspeh .– .там .ще .намерите .много .ин-
формация .относно .нашия .проект .и .дейностите .на .клуба . .Тук .на .проектното .ни .wiki .[14] .съм .публи-
кувала .част .от .работните .ни .съобщения . .На .глога .има .дадени .линкове .към .профилите .в .Twitter .на .на-
шите .партньори, .както .и .хаштаговете .към .съвместните .ни .проекти . .

Как .използвахме .wiki .[15]? .Чрез .сайта .wikispaces .за .учители .участниците .от .клуба .организирахме .
наше .проектно .уики .[16], .на .което .събрахме, .подредихме .и .публикувахме .дейностите .на .клуба . .Плат-
формата .позволява .нашите .партньори .да .имат .достъп .до .определени .страници .в .него .и .да .извърш-
ват .редакции .съобразно .отразяване .на .резултатите .от .съответните .ни .съвместни .дейности . .По .
този . начин . wiki . играе . ролята . на . работна . платформа, . позволява . сътрудничество, . комуникация, .
партньорство .и .споделяне .онлайн . .

Всеки .от .участниците .от .клуба .организира .своя .собствена .wiki .страничка, .на .която .публикува .
информация . относно . дейността . си . . Използвани . бяха . разнообразни . web . 2 .0 . инструменти . за . та-
зи . цел: . интерактивни . имиджи . изработени . с . thinglink, . you . tube . видео, . глогове . и . електронно . глог-
портфолио . .Дизайнът, .оформянето .и .съдържанието .на .всяка .една .страничка .беше .лично .решение .
и .изпълнение .на .всеки .един .участник, .което .допринесе .положително .за .повишаване .на .дигиталната .
му .грамотност .и .придобиване .на .нови .базисни .умения .за .работа .с .мултимедийни .продукти .онлайн . .
Клубът . направи . своето . представяне . и . публикации . в . редица . партньорски . уикита . свързани . със .
съответните .ни .съвместни .дейности . .Нашият .проект .„Многоезикова .класна .стая .с .ГлогстерЕДУ“, .
както .и .проектното .ни .уики .намери .своето .място .и .в .уикито .на .Глобалната .класна, .който .проект .
беше .презентиран .на .ISTE .2013 .в .Сан .Антонио, .САЩ .[17] .
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Като .заключителни .думи .нека .кажа, .че .използването .на .споменатите .социални .медии .в .проектно .
базираното . обучение . успешно . съумя . да . направи . мост . в . междукултурния . диалог . на . ученици . от .
цял .свят . .Беше .забавно .учене, .разчупващо .модела .на .традиционната .класна .стая, .превръщайки .я .в .
глобална . . Общуването . и . сътрудничеството . между . партньорите . мотивира . и . ангажира . техните .
познавателни . способности, . даде . им . творчески . импулс . за . работа . и . увереността, . че . всичко . е .
достижимо, .когато .се .трудим .и .полагаме .усилия .заедно . .

Приложения:
1 . . http://edu .glogster .com/presentation/glog-flow/13733760
2 . . http://eduambassador .edu .glogster .com/36853473/
3 . . http://eduambassador .edu .glogster .com/36973319/
4 . . http://multilingualclassroombyuspeh .wikispaces .com/Jaki+%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%B8
5 . . http://e-safety4etwinners .wikispaces .com/4 .1 .Rositsa+Mineva+in+Multilingual+classroom
6 . . http://eduambassador .edu .glogster .com/36971111/
7 . . https://www .facebook .com/rose .compclass?fref=ts
8 . . https://www .facebook .com/groups/multilingualclassroom/
9 . . http://mzbritsclassroom .pbworks .com/w/page/6215867/MZBRIT%27s%20Classroom
10 . . http://globalclassroom2012-13 .wikispaces .com/
11 . . https://www .facebook .com/pages/Multilingual-Classroom-with-GlogsterEDU-2013/424671267608481
12 . .  .http://multilingualclassroombyuspeh .wikispaces .com/On+Skype
13 . . https://twitter .com/sunrise651 .
14 . . http://multilingualclassroombyuspeh .wikispaces .com/Collaboration+with+partners+on+Twitter
15 . . http://eduambassador .edu .glogster .com/37055149/
16 . . http://eduambassador .edu .glogster .com/our-partners-wikis/
17 . . http://multilingualclassroombyuspeh .wikispaces .com/Home
18 . . http://multilingualclassroombyuspeh .wikispaces .com/Social+media+in+PBL
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forEIGN laNGuaGE TEachING IN prESchool – NEcESSETIES aND pErSpEcTIVES
boyka Tzvetanova yosifova1, Stela Stoyanova Kisselova2

1regional Inspectorate of Education, Sofia
2private Kindergarten „chuden Sviat“, Sofia

abstract. The .absence .of .program .system .for .early .foreign .language .teaching .on .English .language .is .our .mo-
tivation .to .develop .such, .according .to .the .State .Educational .Standards .for .preschool .education .and .preparation .
which .to .be .suitable .for .the .goals, .the .tasks .and .the .program .content .for .Preschool .group . .From .the .established .
approaches, .principles .and .criteria .for .lexical .selection .the .most .important .for .the .early .foreign .language .teach-
ing .criteria .are: .accessibility, .consideration .of .children’ .needs .and .interests .as .well .as .the .criteria .for .communica-
tion . .Until .now .to .follow .these .criteria .means .to .choose .subjectively .the .authors’ .of .the .textbooks, .e .g . .teachers .se-
lect .the .material .they .consider .interesting .and .useful .for .the .children . .This .so .called .intuitive .approach .is .the .most .
logical .and .right .current .resolution .of .the .problem .and .it .is .based .on .a .fixed .methodological .understanding .that .
the .needs .and .interests .of .different .groups .of .children .can .vary .and .it .is .particularly .important .the .teachers .to .re-
spect .those .individual .differences . .

The .complexity .of .the .problem .is .clearly .pronounced .with .the .fact .that .there .does .not .exist .a .united .education-
al .program .for .English .language .teaching .in .preschool, .as .well .as .a .united .lexical .minimum . .In .the .sample .teach-
ing .programs .there .is .absent .an .offered .lexical .minimum . .From .the .other .side .in .the .practical .foreign .language .
teaching .often .the .results .from .intuitive .approach .do .not .correspond .to .the .interests .and .real .needs .of .the .mod-
ern .children .

Keywords: communicative .competence, .language .competence, .preschool .age, .pedagogical .interaction, .Euro-
pean .educational .values, .early .and .preschool .foreign .language .education . .

Комуникацията .и .социализацията .са .ключови .моменти .при .възпитанието .на .децата .от .преду-
чилищна .възраст . .Специфичните .функции .на .детската .градина .са .да .осигурява .адекватно .образова-
ние .и .условия .за .разширяване .на .възможностите .за .успешна .адаптация .в .съвременната .среда . .Пред-
поставки .за .това .са .комуникативната .компетентност, .способностите .за .взаимодействие .и .соци-
ално-ориентираното .поведение . .Липсата .на .програмна .система .за .ранно .чуждоезиково .обучение .на .
децата .по .английски .език .ни .мотивира .да .разработим .такава, .която .да .е .в .съответствие .с .изисква-
нията .на .ДОИ .за .предучилищно .възпитание .и .подготовка .и .да .е .съобразена .с .целите, .задачите .и .про-
грамното .съдържание .на .Програмата .за .подготвителна .група . .От .установените .подходи, .принци-
пи .и .критерии .за .подбор .на .лексиката .като .най-важни .за .ранното .чуждоезиково .обучение .се .явяват .
критерият .за .достъпност, .критерият .за .съобразяване .с .потребностите .и .интересите .на .децата .
и .критерият .за .комуникация . .

До .момента .спазването .на .тези .критерии .се .изразява .в .субективния .избор .на .учителите .относ-
но .авторите .на .учебни .помагала, .т .е . .те .подбират .това, .което .смятат, .че .би .било .интересно .и .по-
лезно .на .децата . .Този .т .н . .интуитивен .подход .е .най-логичното .и .приемливо .до .момента .решение .на .
проблема .и .е .базирано .на .установеното .в .методиката .схващане, .че .потребностите .и .интересите .
на .различните .групи .деца .могат .да .се .различават .и .от .особено .значение .е .учителите .да .отчитат .и .
да .се .съобразяват .с .тези .индивидуални .различия . .Сложността .на .проблема .е .ясно .изразена .в .това, .че .
няма .единна .образователна .програма .за .обучението .по .английски .език .в .предучилищна .възраст, .как-
то .и .единен .лексикален .минимум . .В .примерните .учебни .програми .липсва .предложена .за .преподаване .
лексика . .От .друга .страна, .в .практиката .на .чуждоезиковото .обучение, .резултатите .от .интуитив-
ния .подход .много .често .не .съответстват .на .интересите .и .реалните .потребности .на .съвременни-
те .деца .
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ОбразОвание и технОлОгии

Ранното .езиково .обучение .е .част .от .поредица .реформи .на .традиционната .система .на .езиково .
обучение .на .съвременен .етап, .през .който .се .постигат .целите .за .запазване .на .културното .многоо-
бразие .в .Европа . .То .е .една .от .основните .насоки .в .реализацията .на .европейската .политика .за .многое-
зичие . .Ранното .чуждоезиково .обучение .влияе .върху .отношението .към .други .езици .и .култури .и .толе-
рантността .като .основен .критерий .за .съвременно .съжителство .в .условията .на .един .глобален .свят . .
Европейският .съюз .предприема .различни .дейности .в .областта .на .ранното .чуждоезиково .обучение . .
Проучването .на .Евробарометър .показва .че .98% .от .анкетираните .смятат, .че .изучаването .на .чужди .
езици .е .полезно .за .бъдещето .на .децата . .

Езикът .е .сложно .и .специализирано .умение, .което .детето .развива .с .години . .Поради .това, .учените .
когнитивисти .описват .езика .като .психологическа .и .ментална .способност, .която .всяко .дете .пости-
га .успешно .в .рамките .на .няколко .години, .потопено .в .говоряща .среда, .без .да .има .нужда .от .формални .
уроци . .Според .Бенджамин .Уорф, .категориите .и .отношенията, .които .използваме, .за .да .разберем .све-
та, .произтичат .от .нашия .конкретен .роден .език, .което .означава, .че .научавайки .езика, .ние .се .науча-
ваме .не .само .да .говорим, .но .и .да .мислим . .Заучаването .на .чужд .език .като .роден .от .най-ранна .възраст, .
ни .дава .не .само .неговия .речник, .граматика .и .лексикално .богатство, .но .и .цялото .разбиране .и .знание .
за .света, .натрупано .от .нацията-носител . .В .такъв .смисъл .ранното .чуждоезиково .обучение .е .не .само .
умението .да .се .говори .свободно .още .един .език, .но .и .придобиването .на .друг .начин .на .мислене .и .достъп .
до .богатството .на .чуждата .култура . .

В .теоретичната .литература .са .формулирани .пет .основни .стадия .при .усвояването .на .родния .
език ./съответно .чуждия .като .роден/, .но .ние .ще .се .възползваме .само .от .последните .два: .от .2-3 .годиш-
на .възраст, .децата .постепенно .започват .да .си .служат .със .словосъчетания ./telegraphic .speech/, .от .око-
ло .5-6 .годишна .възраст, .речта .на .детето .вече .е .сравнително .развита ./normal .speech/, .в .която .се .поя-
вяват .изречения .и .смислови .единици, .на .много .по-сложно .ниво . .Именно .от .3 .годишна .възраст .е .един .
от .най-удобните .моменти, .в .които .може .да .започне .въвеждането .на .детето .във .втори .език, .който .
да .се .развива .и .заучава .по .същия .начин .както .майчиния . .

Първото .запознанство .с .чуждия .език .ще .даде .благоприятна .основа .за .постигане .на .тънкостите .
в .езика .за .в .бъдеще, .ще .развие .паметта, .творческите .способности .на .децата, .езиковата .им .култура .
/речник, .граматически .умения, .коректност .на .изказа, .произношение/ . .В .изследването .на .много .учени .
от .каква .възраст .да .започне .изучаването .на .чужд .език .се .посочва, .че .най-благоприятният .период .за .
изучаване .на .език .определено .е .периодът, .когато .детето .изучава .родния .си .език . .Ако .в .този .момент .
детето .е .изложено .на .повече .от .един .език .– .то .усвоява .и .двата .паралелно . .Според .Масако .Ибута .ди-
ректор .на .Асоциацията .за .ранно .развитие .и .организация .в .Япония, .автор .на .новаторски .концепции .
за .обучение .на .децата .в .ранна .възраст, .децата .на .3 .години .вече .са .готови .да .поемат .информация .и .да .
се .развиват .пълноценно . .Детето .го .учим .на .чужд .език .не .за .да .стане .гениален .лингвинист . .Главното .
е .да .се .развиват .неговите .безгранични .потенциални .възможности .за .да .има .повече .радост .и .да .опоз-
нае .света .отрано . .Глен .Доман .– .известен .американски .лекар, .основател .на .Филаделфийския .инсти-
тут .за .ускорено .развитие .на .детето .казва, .че .колкото .е .по-малко .детето, .толкова .по-лесно .попи-
ва .нови .знания .за .него . .Това .трябва .да .се .използва .най-рационално .в .полза .на .самите .деца . .В .България .
чуждоезиковото .обучение .в .детската .градина .се .осъществява .като .допълнителна .педагогическа .ус-
луга . .Тази .дейност .се .заплаща .от .родителите, .има .занимателен .характер .и .цели .по-скоро .съзнател-
на .мотивация .и .подготовка .на .децата .за .чуждоезиково .обучение .в .началното .училище, .отколкото .
реално .обучение .по .чужд .език . .

Цел и задачи 
Целта .на .предложената .програмна .система .е .да .се .разработи .и .апробира .нов .подход .за .препода-

ване .и .подбор .на .лексиката .за .обучението .по .английски .език .на .деца .в .предучилищна .възраст, .основа-
ващ .се .на .активно .усвояване .на .думите, .назоваващи .нагледните .и .достъпни .за .дейността .им .предме-
ти, .явления, .качества, .като .цялостното .обучение .преминава .през .различните .направления ./„Език“, .
„Математика“, .„Природен .свят“, .„Социален .свят“, .„Изкуства“ .и .„Музика“/ . .Учебното .съдържание .
включва .постижимите .знания, .умения .и .отношения .посочени .в .Държавните .образователни .изисква-
ния .за .предучилищно .възпитание .и .подготовка .и .Програмата .за .подготвителна .група . .Програмната .
система .„Play .And .Talk .With .Echo“ .e .предназначена .за .ранно .чуждоезиково .обучение .по .английски .език .
на .деца .от .ранна .и .предучилищна .възраст . .Тя .предлага .нов .образователен .модел .на .педагогическо .вза-
имодействие, .основан .на .принципите .на .комуникативност, .приемственост, .интерактивност .и .ба-
зисни .знания, .които .гарантират .на .децата .усвояването .на .умения .да .общуват, .да .откриват .и .изу-
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методика на чуждоезиковото обуение

чават .английски .език . .Основните .методи, .средства .и .похвати .за .доброто .усвояване .на .езика .на .про-
грамната .система .„ .Play .And .Talk .With .Echo“ .са: .слушане .чрез .разбиране, .ежедневен .речник .на .общува-
не, .песни .и .игри, .положителни .емоции, .редуване .на .дейностите .по .време .на .обучение, .обич .и .индиви-
дуално .внимание .към .децата . .Критериите .за .подбор .на .лексиката .в .програмната .система .„Play .And .
Talk .With .Echo“ .са: .достъпност, .съобразяване .с .интересите .и .потребностите .на .децата .и .критери-
ят .за .комуникация . .Основен .метод .на .обучение .е .игровият .

При .подбора .на .съдържанието .в .програмната .система .„Play .And .Talk .With .Echo“ .са .взети .под .
внимание: .целите .на .обучение, .взаимовръзката .роден .език .– .чужд .език, .отчитане .езиковите .спо-
собности .на .децата .по .родния .им .език .за .съответната .възраст, .психологическите .характеристи-
ки .и .методиката .на .обучение . .

Учебното .съдържание .е .разработено .по .теми .за .цялата .учебна .година .по .образователни .направ-
ления .„Социален .свят“, .„Природен .свят“, .„Математика“, .„Изкуства“, .„Музика“, .в .съответствие .
с .Държавните .образователни .изисквания .за .предучилищно .възпитание .и .подготовка, .Програма .за .
подготвителна .група .одобрена .от .МОН .и .Програмната .система .„Аз .съм .в .детската .ясла“, .„Аз .съм .
в .детската .градина“ .и .„Аз .ще .бъда .ученик“ .на .издателство .„Изкуства“ . .

При .разпределение .на .учебното .съдържание .се .спазва .принципа .за .циклично .и .спираловидно .раз-
работване .на .тематичните .области, .които .във .всеки .следващ .модул .се .затвърдяват, .разширяват .
и .задълбочават .чрез .нови .граматични .структури, .лексикално-семантични .полета .и .комуникатив-
ни .функции . .Материалът .привлича .детето .с .това, .че .съответства .на .неговите .естествени .же-
лания .в .различните .възрасти .и .то .може .свободно .да .избира .дейностите . .Децата .усвояват .езика .
по .най-естествения .за .тях .начин .– .наблюдават, .слушат, .опитват .се .да .разберат .това, .което .им .
говори .учителя, .а .след .това .самостоятелно .комуникират .на .английски .език, .което .първоначално .
се .извършва .бавно, .но .процесът .протича .все .по-бързо . .Колкото .по-богата .на .стимули .е .средата, .
в .която .се .осъществява .този .процес, .колкото .повече .се .стимулира .дясното .полукълбо .на .мозъка, .
отговорно .за .творческото .мислене, .толкова .по-ефективно .протича .процесът .на .усвояване ./имен-
но .„усвояване“, .а .не .„изучаване“ .е .това, .което .се .случва .в .тази .възраст/ . .

В .програмната .система .„Play .And .Talk .With .Echo“ .думите .се .представят .в .контекст .без .превод, .
в .игрова .ситуация, .свързват .се .с .картинки, .цветове, .различни .форми, .песни .и .стихчета, .двигател-
ни .игри, .танци, .музика .– .всичко, .което .би .могло .да .провокира .емоционалната .реакция .на .детето . .
Изучаването .с .програмна .система .„Play .And .Talk .With .Echo“ .минава .през .опита .и .емоцията .на .дете-
то, .като .по .този .начин .остава .като .трайно .усвоено . .

Основна .форма .на .организация .е .педагогическата .ситуация . .Тя .е .регламентирана .във .времето .– .с .
продължителност ./ .2-3 .годишни .– .15-20 .мин ., .3-5 .годишни .–20-25 .мин . .и .5-7 .годишни .деца .– .25-30 .мин ./ .
и .се .провежда .три .пъти .в .седмицата .

Програмната .система .„Play .And .Talk .With .Echo“ .e .разработена .в .следните .продукти:
1 . . Практическо .ръководство .за .учителя .по .английски .език .:

 .y примерно .годишно .разпределение .на .темите, .в .което .те .са .предложени, .съобразно .нацио-
налния .празничен .календар, .както .и .този .на .нацията-носител .

 .y разработени .педагогически .ситуации .за .всеки .месец ./три .за .седмицата .– .две .основни .и .ед-
на .със .затвърждаваща .роля/ .

 .y приложения .– .игри, .стихотворения .и .песни, .тематично .свързани .с .урочните .теми .
2 . . Книжки .за .индивидуална .работа .на .децата: .2-3 .годишни, .3-5 .годишни .и .5-7 .годишни .
3 . . Табла .– .тук .основно .табло .е .Календарното .табло, .което .ще .развива .познанията .на .децата .за .

дните .от .седмицата, .месеците, .сезоните, .датите, .като .едновременно .с .това .ще .се .натруп-
ва .речник .и .ще .се .развива .доста .сложното .понятие .за .време, .още .то .най-ранна .възраст .

Предложената .от .нас .система .ще .подпомогне .усвояването .на .чуждия .език .да .се .случи .неусетно .
за .детето . .В .началото .това .става .главно .пасивно: .детето .свиква .с .езика, .натрупва .пасивен .речник, .
ориентира .се .във .фонетичната .му .система .и .мелодиката .му, .овладява .определени .звукове, .овладява .
отделни .кратки .думи .и .изрази . .Постепенно .се .добавят .все .повече .думи .от .чуждия .език, .които .дете-
то .разпознава .първо .пасивно, .след .което .започва .да .ги .използва .активно . .Развива .се .усет .за .граматич-
ни .правила .– .отново .неусетно .и .плавно, .без .изкуствено .заучаване, .както .това .се .случва .и .на .родния .
език . .Системата .е .създадена .да .се .започне .от .ранна .възраст .и .да .се .доразвива .в .течение .на .годините, .
като .се .следва .една .и .съща .методика, .тъй .като .постоянството .и .натрупването .на .познанията .по .
този .естествен .начин .води .до .най-ефективните .и .дълготрайни .резултати . .
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abstract. The .article .presents .parts .of .the .results .of .a .survey .among .teachers .in .Bulgaria .in .the .fields .of .social .
sciences .and .civil .education .at .all .levels .of .school .education . .This .multidisciplinary .research .aims .at .representing .
the .views .of .the .professionals, .at .identifying .the .opportunities .for .solving .some .of .the .problems .in .the .education .
process .and .at .clarifying .the .readiness .of .the .teachers .for .implementing .innovative .practices .in .and .out .of .the .class .
setting .by .the .active .study .of .cultural .heritage .

Keywords: Education, .Cultural .heritage

Заключение 
В .заключение, .ранното .чуждоезиково .обучение .един .от .факторите, .който .съдейства .за .успеш-

ната .реализация .на .детето, .своевременното .му .запознаване .с .езика .и .културата .на .различни .наро-
ди .в .достъпна .за .възприемане .форма, .както .и .познаването .и .ползването .им . .Целта .на .педагогическо-
то .взаимодействие .е .насочена .към .осъзнаването .от .децата .на .собствената .им .национална .идентич-
ност .и .ценности .и .едновременно .с .това .готовността .да .разберат .чуждата .култура .и .език .и .тях-
ното .приемане . .Овладяването .на .езикови .компетенции .за .ориентиране .в .нова .езикова .среда .е .пряко .
свързано .с .възпитаването .на .социално-ориентирано .поведение, .което .е .и .една .от .мисиите .на .българ-
ската .образователна .система . .

Програмната .система .„ .Play .And .Talk .With .Echo“ .ще .повиши .мотивацията .и .активността .на .де-
цата .и .ще .създаде .положително .отношение .към .дейностите .по .английски .език . .Тематичното .пред-
ставяне .на .образователното .съдържание .ще .улесни .детския .учител .при .преподаването .на .англий-
ския .език, .ще .му .даде .творческа .свобода .и .в .същото .време .ще .му .предложи .възможности .за .професио-
нално .израстване .в .сферата .на .чуждоезиковото .обучение . .Въвеждането .и .прилагането .на .Програм-
ната .система .„Play .And .Talk .With .Echo“ .ще .допринесе .обучението .по .чужд .език .да .се .интегрира .в .об-
щата .образователна .и .учебно-възпитателна .програма .за .предучилищно .възпитание .и .подготовка .
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Обектите .на .културно-историческото .наследство .са .материалните .и .нематериални .свидетел-
ства, .които .представят .икономическото, .духовно .и .културно .развитие .на .човешката .цивилиза-
ция . .Те .са .носител .на .информация .и .тяхната .социализация .в .съвременността .е .важен .фактор .за .раз-
витието .на .личността, .обществото .и .държавата . .България .е .страна .с .многовековна .история, .тя .се .
нарежда .на .трето .място .в .Европа .по .обем .и .разнообразие .на .културно-историческо .наследство . .Към .
настоящия .момент .седем .културни, .два .природни .и .два .нематериални .обекта .в .страната .ни .са .ка-
тегоризирани .като .наследство .със .световно .значение .от .международната .организация .за .образова-
ние, .наука .и .култура .(ЮНЕСКО) . .Това .е .международно .признание .за .богатството .на .националното .
ни .културно .наследство . .Неговото .опазване .и .популяризиране .е .отговорност .на .държавната .поли-
тика, .на .институциите .и .на .специалистите .в .различни .научни .области, .като .културология, .исто-
рия, .музеология, .управление .и .др . .

Не .е .редно .обаче, .да .се .омаловажава .ролята .и .на .гражданското .общество, .което .също .носи .своите .
ангажименти .за .опазване, .съхранение .и .социализация .на .културно-историческите .обекти . .Ето .защо .
усилията .на .държавната .политика .трябва .да .бъдат .насочени .към .всеки .отделен .гражданин, .към .от-
делната .личност, .която .с .познанията .си .и .поведението .си .да .осъзнае .своята .пряка .отговорност .към .
националните .културно-исторически .ценности . .

Едно .от .измеренията .за .постигане .на .тези .цели .е .училищното .образование, .което .има .задължи-
телен .характер .и .е .основен .фактор .за .обучение, .възпитание .и .формиране .на .личността .от .ранна .
възраст . .Културното .наследство, .което .принадлежи .на .миналото, .има .своята .роля .в .настоящето .
икономическо, .културно .и .социално .развитие .на .обществото . .Затова .неговото .изучаване .отговоря .
на .един .от .принципите, .заложен .в .Закона .за .народната .просвета .– .създаване .на .условия .за .усвояване .
на .основни .научни .понятия .и .принципи .за .интегриране .на .минал .опит .с .нови .знания .от .различни .об-
ласти .на .науката .и .практиката .[1] .

Образователната .система .и .системата .на .културното .наследство .са .взаимосвързани .и .взаимо-
зависими . .От .една .страна .чрез .културното .наследство .се .улеснява .процеса .на .обучение .по .редица .
учебни .предмети .и .се .постига .трайно .знание . .От .друга .страна .активното .присъствие .на .култур-
ното .наследство .в .образователния .процес .ще .се .превърне .във .фактор .за .неговата .социализация .сред .
подрастващите, .а .това .ще .доведе .и .до .превенция .в .опазването .му .

За .да .се .изясни .мнението .на .учителите .по .темата, .в .периода .10 .03 .2013 .– .20 .05 .2013 .г . .бе .проведе-
но .анкетно .проучване .сред .118 .учители .от .различни .градове .в .страната .– .София, .Костенец, .Елин .Пе-
лин, .Ботевград, .Нова .Загора, .Стара .Загора, .Ямбол, .Казанлък, .Панагюрище, .Димитровград, .Велико .Тър-
ново, .Ловеч, .с . .Тушовица, .Монтана . .[2]

Изследването .е .комплексно .и .има .за .цел .да .представи .оценката .на .работещите .в .системата, .да .
проучи .възможността .за .преодоляване .на .някои .проблеми .в .образователния .процес .и .да .изясни .го-
товността .на .учителите .за .прилагане .на .иновативни .практики .в .класното .и .извънкласно .обучение .
с .активното .изучаване .на .културно-историческото .наследство .

Целева . група .на .изследването .са .учители .от .начална, .основна .и . средна .степен .на .образование, .
преподаващи . в . Културно-образователна . област: . Обществени науки и гражданско образование . . Спо-
ред .Приложение .№ .4 .към .чл . .4, .т . .4 .към .Държавните .образователни .изисквания .за .учебно .съдържание .
(ДОИ) .в .тази .група .спадат .учебните .предмети: .Роден .край, .Човекът .и .обществото, .История .и .ци-
вилизация, .География .и .икономика, .предметен .цикъл .„Философия“ .(Психология .и .логика, .Етика .и .пра-
во, .Философия), .Свят .и .личност . .[3] .В .настоящата .статия .се .представят .основните .тенденции .в .
анкетното .проучване, .проведено .в .Югозападен .регион, .което .обхваща .67 .учители .от .5 .града . .

Концептуалната .рамка .на .изследването .определя .три .групи .въпроси .– .открити, .закрити .и .полу-
закрити . .Първата .група .въпроси .дават .възможност .на .учителите .да .изразят .собственото .си .ста-
новище .за .връзката .между .културното .наследство .и .образователния .процес .и .да .споделят .опит .за .
добрите .практики, .свързани .с .извънкласни .занимания .и .учебни .екскурзии . .

Според .учителите .в .Югозападен .регион .водеща .е .музейната .институция, .посещавана .редовно .
от .82% .от .анкетираните . .Следват .историческите .обекти .и .селища, .природните .паркове, .а .близо .
15% .споделят, .че .не .провеждат .извънкласни .занимания . .(фиг . .1)

На .отворения .въпрос .„Кои .културно-исторически .обекти .посещавате .с .учениците?“ .отгова-
рят .82,1% .от .анкетираните, .които .изброяват .конкретни .музеи, .исторически .селища, .храмове .и .др . .
Високият .процент .доказва .наличието .на .инициативи .от .страна .на .учителите .за .провеждане .на .из-
вънкласни .занимания . .Както .се .очаква, .дестинациите .за .организирани .пътувания .са .предимно .в .съ-
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ответния .регион .и .намиращите .се .в .града .забележителности .и .музейни .институции . .(Таблица .1 .)

Фигура 1.

В .югозападен .регион .най-често .посещаван .е .Националният .исторически .музей .(27,3%), .следван .
от . Националния . военно-исторически . музей . (12,7%) . . Голямата . разлика . в . процентното . съотноше-
ние .между .двете .институции .може .да .се .обясни .с .комплексния .характер .на .първия, .чиято .експози-
ция .представя .историята .на .България .в .нейната .цялост . .Специализираните .музеи .са .слабо .посеща-
вани .с .учебна .цел . .

С .най-голям .дял .посещаемост .(49,1 .%) .са .манастирите .в .региона .и .страната, .които .са .обекти .на .
религиозното .културно .наследство . .Водещ .е .Рилският .манастир, .който .има .многовековно .същест-
вуване .и .важно .значение .за .съхранението .на .българската .култура, .традиция .и .духовност . .Манасти-
рът .е .категоризиран .от .ЮНЕСКО .за .обект .на .световното .културно .наследство .и .е .задължителен .
елемент .за .изучаване .в .учебните .програми .по .История .и .цивилизация . .Често .се .организират .пъту-
вания .и .до .Бачковски .манастир .и .до .обителите .в .околността .на .София .(Кремиковски, .Драгалевски, .
Германски .и .др .) .

22,4% . от . анкетираните . учители . споменават . Копривщица . като . предпочитана . дестинация . за .
екскурзии .с .учебна .цел . .В .последните .години .градът .развива .активна .културна .дейност .и .предлага .
условия .за .реализиране .на .образователни .програми . .Копривщица .се .свързва .с .едно .от .най-значимите .
събития .в .историята .на .страната .ни .– .Априлското .въстание .от .1876 .г ., .което .се .изучава .в .различ-
ни .класове .(трети, .четвърти, .шести, .десети) . .Необходимо .е .да .се .проучи .допълнително .дали .се .ор-
ганизират .образователни .програми, .съобразени .с .възрастта .на .учениците .и .учебните .програми, .или .
посещенията .се .унифицирани . .

Таблица 1. Най-често посещавани обекти в Югозападен регион

Музеи: 
Национален .исторически .музей 27,3%

Национален .военноисторически .музей 12,7%
Национален .археологически .институт .с .музей .при .БАН 10,9%
Къща-музей .„Васил .Левски“ 14,5%
Къща-музей .„Иван .Вазов“ 9,1%
Къща-музей .„Христо .Ботев“ 7,3%
Обекти на религиозното наследство: 
Църкви 21,9%
Манастири 49,1%
културно-исторически селища: 
Копривщица . 22,4%
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Плевен . 17,9%
Карлово . 12%
Калофер . 12%
Банско . 10,5%

В .края .на .анкетната .карта .е .предвидена .възможност .учителите .да .споделят .и .изкажат .препоръ-
ки .за .значението .на .културно-историческото .наследство .в .учебния .процес .и .други .проблеми, .свър-
зани .с .практиката . .Едва .20,9 .% .от .анкетираните .в .Югозападен .регион .отразяват .в .свободен .текст .
мнението .си .в .няколко .направления:

1 . .Коментар .за .мястото .на .културното .наследство .в .образователния .процес:
• . „Културно-историческото .наследство .трябва .да .се .изучава .като .отделен .учебен .предмет, .

придружен .със .съответното .помагало, .презентации .и .документални .филми, .съобразени .с .въз-
растовите .особености .на .учениците .“;

• . „Културно-историческото .наследство .трябва .да .се .възприема .от .децата .чрез .задължител-
ната .подготовка .(ЗП) .и .извън .училище ./посещение .на .забележителности .в .населеното .място, .
в .което .живеят .и .чрез .екскурзии .в .други .градове/ . .Излишната .теоритизация .отблъсква .уче-
ниците .от .у-ще .и .ги .демотивира .в .учебно-възпитателния .процес .“;

• . „Препоръчвам .да .се .посещават .всички .празнични .фестивали, .свързани .с .нашите .празници .и .о-
бичаи .– .кукерски .празници .в .Перник, .Брезник . .Трифон .Зарезан .в .Кюстендил; .Възпроизвеждане-
то .на .исторически .събития .– .в .Копривщица, .Клисура, .в .Русе .и .т .н .“; .

• . „Материалът, .свързан .с .историческото .минало .на .нашия .народ, .е .твърде .отдалечен .във .вре-
мето, .което .затруднява .усвояването .му .от .учениците . .Ето .защо, .допълнителни .занимания, .
свързани .с .културно-историческото .наследство .биха .били .полезни .и .са .необходими . .Този .ма-
териал, .разглеждан .по .по-различен .начин .от .класическата .форма .на .обучение .– .урокът, .би .дал .
по-добри .резултати . .В .свободно .избираемата .форма .учениците .са .по-мотивирани, .имат .по-
голяма .възможност .за .индивидуална .изява, .могат .да .проявят .в .по-голяма .степен .творческо .и .
провокиращо .мислене .“

2 . .Организация .на .учебния .процес:
• . „Учениците . подготвят . мултимедийни . презентации . по . предварително . зададени . теми, .

свързани .с .културното .наследство“;
• . „Всяка .учебна .година .работим .по .определена .тема, .свързана .с .историческото .ни .минало . .Деца-

та .правят .проекти, .участват .във .викторини .и .състезания“; .
• . „Изготвяме .информационни .табла .за .класните .стаи, .календари .с .фотоси .и .учебни .пъзели“ .
3 . .Коментари .и .препоръки .за .съвременната .образователна .система:
• . „Много .материал, .а .малко .време .за .учене .и .осмислянето .му .в .III-IV .клас . .Много .фактология, .

която .децата .трудно .осмислят .в .рамките .на .две .години . .Буквално .зазубрят .прочетеното .и .
после .бързо .забравят . .Много .теория, .а .малко .практика . .Това .е .слабо .място .на .цялото .ни .об-
разование .“;

• . „Учебното .съдържание .по .Човекът .и .обществото .в .начален .етап .да .бъде .съобразено .със .съот-
ветните .възможности .на .учениците .от .1-4 .клас .“;

• . „Нови, .съобразени .с .възрастта .на .учениците .учебници, .особено .в .начален .курс . .Предвидено .
време .и .средства .за .посещение .на .културно-исторически .паметници .извън .населеното .мя-
сто . .Срещи .и .разработване .на .проекти, .ангажираност .и .на .други .институции, .съвместна .ра-
бота .с .училището .“;

• . „Повече .информация .и .материали .за .ЕС, .еврозоната, .евроинтеграцията, .регионални .конфлик-
ти, .Балканите .и .тяхната .история“;

• . „Да .бъдат .предвидени .повече .часове .специално .за .екскурзии .с .цел .посещение .на .културно-и-
сторически .обекти .в .рамките .на .задължителната .учебна .програма .в .начален .етап .(1-4 .клас)“

• . „Да .се .ползва .достъпен .за .малките .ученици .език .(колкото .е .възможно) .и .повече .снимков .мате-
риал .“;

• . „Материалът .в .учебниците .по .Човекът .и .обществото .в .3 .и .4 .клас .е .доста .труден .за .възпри-
емане .от .учениците . .Претрупан .е .с .дати .и .факти, .които .се .запаметяват .доста .трудно .от .
тях, .а .и .според .мен .те .са .безполезни, .тъй .като .с .времето .ги .забравят . .Учебното .съдържание .
трябва .да .бъде .подредено .ясно .и .точно, .да .има .повече .снимков .материал .и .интересни .факти .
от .епохата, .която .е .отразена .“
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INTEGraTIVE fuNcTIoNS of ENVIroNmENTal EDucaTIoN IN ThE TraINING of STuDENTS 
IN prESchool aND prImary School EDucaTIoN

Vanya atanasova petrova
Thracian university, faculty of Education, Stara zagora

abstract. The .Integration .is .a .basic .feature .of .the .whole .process .of .training .students .in .Preschool .and .Primary .
School .Education . .Professional .and .pedagogical .competence .of .the .future .child .and .primary .school .teacher .is .a .
complex .unity .of .knowledge, .skills, .competencies .and .values . . .of .different .subject .areas .that .function .integrated .

Therefore, . curricula . and . training . programs . for . students . in . Preschool . and . Primary . School . Education .
environmental .themes .present .in .both .general .theoretical .level .and .in .methodological .discourse .

Considered . as . a . system, . environmental . education . integrative . perform . the . following . functions: . Integrative .
functions .environmental .education .at .personal .worldview .and .values . . .of .the .future .teacher; .Integrative .functions .
environmental .education .level .ecological .competence .of .students .of .pedagogical .interaction .in .kindergarten .and .
elementary . school; . Integrative . functions . environmental . education . of . skills . the . student . to . form . an . ecological .
worldview .and .values . . .of .children .and .students .
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Разглеждано .като .система, .екологичното .образование .изпълнява .следните .интегративни .функ-
ции:

Първо: .Интегративни .функции .на .екологичното .образование .на .равнище .личностен .светоглед .и .
ценности .на .бъдещия .учител .

Трябва .да .отбележим, .че .в .процеса .на .обучение .в .ОКС .„Бакалавър“ .личностното .формиране .на .
студентите .продължава . .Академичният .подход .към .екологичната .тематика, .възлагането .на .самос-
тоятелни .задачи .и .извънаудиторна .заетост, .както .и .много .други .фактори .задълбочават .познани-
ята .по .екология .и .това .рефлектира .най-силно .върху .личностния .светоглед .и .ценностите .на .сту-
дентите . .В .този .смисъл .екологичното .възпитание .и .изграждането .на .екологично .съзнание .на .самите .
студенти .продължава . .Като .„задача .на .всеки, .който .се .чувства .отговорен .към .съдбата .на .общата .
ни .„къща“ .– .Земя .“, .[4, .с .88] .то .засилва .личностната .и .педагогическата .рефлексия .в .подготовката .на .
студентите, .стимулира .професионалния .интегритет . .През .21 .в . .екологията .е .особено .актуална .ка-
то .наука, .която .разглежда .взаимодействието .между .организмите .и .средата, .която .обитават . .Жи-
вата .и .неживата .природа .са .част .от .света, .в .който .живеем, .част .от .планетата .Земя, .която .е .дом .
на .милиони .организми . .Екологичното .образование .за .кратко .време .придобива .нови .ориентации .и .на-
соченост . .От .една .страна .то .е .насочено .към .екологията .като .наука, .която .изследва .взаимоотноше-
нията .между .различните .видове .и .тяхната .среда . .При .този .подход, .ученият-експерт .е .в .позицията .
на .самостоятелен .наблюдател, .независим .от .обекта .на .изследването . .Акцентът .се .поставя .върху .
събраните .данни, .защото .експертите .познават .най-вече .своите .„факти .и .цифри“ .

От .друга .– .съществува .идеята .за .т .н . .„дълбока .екология“ .– .при .този .подход .екологичното .об-
разование .е .насочено .към .възприемане .на .себе .си .като .част .от .жителите .на .Земята .и .осъзнаване .на .
своята .роля .в .опазването .на .планетата . .Този .подход .се .отнася .към .всички, .включително .и .експер-
тите, .които .приемат .такива .ценности, .придържането .към .които .би .допринесло .за .усъвършенст-
ване .на .заобикалящия .ни .свят .

Терминът .„дълбока .екология“ .за .първи .път .е .въведен .от .норвежкия .активист .и .философ .Арне .Нес .
в .началото .на .70-те .години, .когато .ученият .подчертава .необходимостта .да .се .премине .отвъд .по-
върхностните .отговори .на .социалните .и .екологични .проблеми, .пред .които .сме .изправени . .Той .пред-
лага .на .модерните .хора .да .търсят .в .дълбочина .отговор .на .възникналите .въпроси, .поставени .от .ди-
намично .променящите .се .общества . .И .макар .в .цялостната .философия .на .Нес .да .съществуват .спор-
ни .моменти, .безусловно .може .да .се .приеме, .че .задаването .на .въпроси .като: .„Как .да .живея .по .начин, .
който .да .е .добър .за .мен, .за .другите .хора .и .за .нашата .планета?“ .биха .могли .да .доведат .до .дълбоки .по-
зитивни .промени .при .разрешаването .на .глобалните .затруднения .

Дълбоката .екология .може .да .се .разглежда .като .част .от .един .много .по-широк .процес .в .съвремен-
ното .общество, .който .води .до .нов .начин .на .възприемане .на .наука, .политика, .здравеопазване, .образо-
вание, .духовност .и .много .други .области . .Тази .промяна .в .начина .на .възприемане .на .нещата .е .толкова .
силна, .че .може .да .се .нарече .нов .„светоглед“ . .Това .е .холистичен .подход .към .световните .проблеми, .кой-
то .обединява .начин .на .мислене, .чувства, .духовност .и .действие .[5, .с .5-6] .

Второ: . Интегративни . функции . на . екологичното . образование . на . равнище . екологична . компе-
тентност .на .студента .за .педагогическо .взаимодействие .в .детската .градина .и .за .обучение .в .нача-
лен .етап .

Екологичното .образование .подпомага .овладяването .на .базисни .екологически .понятия .в .конте-
кста .на .образователното .съдържание .в .предучилищната .подготовка .и .в .начален .етап .на .основното .
образование .и .изгражда .способност .да .се .представят .и .интерпретират .екологически .теми .и .идеи . .
Екологичното .образование .има .важната .интегративна .роля .да .свърже .знанията .в .систематиката .на .
науката .екология .със .стандартите .за .предучилищна .и .за .начална .училищна .подготовка . .

Минимумът .екологични .знания, .безусловно .необходим .както .в .детската .градина, .така .и .в .начал-
ното .училище, .може .да .се .в .следните .4 .раздела:

А) .Екологически .фактори .на .околната .среда:
 .y абиотични .фактори .на .околната .среда: .всички .компоненти .на .неживата .природа .– .светлина, .

топлина, .вода, .въздух, .компоненти .на .климата .и .околната .среда .като .магнитното .поле .на .Зе-
мята, .атмосферното .електричество .и .естествената .радиация;

 .y биотични .фактори .на .околната .среда .– .съвкупността .от .въздействието .на .жизнената .дей-
ност .на .едни .организми .върху .съществуването .и .развитието .на .други .организми; .продуценти, .
консументи .от .първи .ред, .консументи .от .втори .ред, .консументи .от .трети .ред, .редуценти;
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 .y антропогенни .фактори .на .околната .среда .– .съвкупността .от .човешки .дейности, .които .при-
чиняват . изменения . на . околната . среда . като . промяна . на . местообитанията . на . организмите, .
промени .в .климата .и .др .

Б) .Екосистема: .
 .y същност .на .екосистемата .като .основна .функционална .единица .на .природата, .включваща .био-

тична .и .абиотична .съставки, .които .функционират .единно .и .взаимно .зависят;
 .y хранителната .верига .като .последователност .от .трофични .звена, .през .които .преминава .ма-

терията;
 .y кръговрат .на .веществата .– .непрекъснатото .преминаване .на .веществата .от .неживата .приро-

да .в .организмите .и .от .тях .отново .в .неживата .природа;
 .y поток .на .енергията .– .еднопосочното .преминаване .на .енергията .от .едно .трофично .равнище .

към .друго, .при .което .енергията .или .се .включва .в .новосинтезирани .съединения, .или .се .излъчва .в .
пространството .и .не .може .да .се .използва .повторно .

В) .Биосфера: .
 .y единството .от .живи .организми .и .неорганични .вещества, .участващи .в .биогенния .кръговрат;
 .y разнообразие .на .организмовия .свят .
 .y Г) .Човекът .и .околната .среда: .

природни .богатства;
защитени .територии .– .национални .паркове, .природни .паркове, .резервати, .природни .забележи-

телности, .защитени .местности;
защитени .видове .– .Червена .книга .на .Република .България;
устойчиво .развитие .– .развитие, .при .което .използването .на .природните .ресурси .задоволява .по-

требностите .на .сегашното .поколение, .без .да .се .ограничава .възможността .на .бъдещите .поколения .
да .посрещнат .и .реализират .своите .потребности .

Трето: . Интегративни . функции . нa . екологичното . образование . за . изграждане . на . професионални .
умения .на .студента .за .формиране .на .екологичен .светоглед .и .ценности .у .децата .и .учениците .

Предучилищният .период .и .началният .етап .на .училищна .подготовка .имат .основополагащо .зна-
чение .за .формиране .на .екологически .светоглед . .В .основата .на .този .процес .стои .осмислянето .на .от-
ношението . организъм . – . среда, . което . се . осъществява . съобразно . познавателните . възможности . на .
подрастващите .

Още .в .детската .градина .акцентът .върху .екологичното .образование .и .възпитание .е .добре .раз-
личим . .Както .отбелязва .Елка .Янакиева, .в .тази .възраст .„от .гледна .точка .на .формирането .на .еколо-
гичните .представи .на .децата .е .важно .познавателното .съдържание .да .е .съобразено .с .определението .
на .основните .екологически .понятия: .равновесие, .адаптация, .хранителна .верига, .заобикаляща .среда, .
морфологична .и .функционална .структура .на .екосистемите . .Водещо .значение .при .формирането .на .
детските .представи .е .идеята .за .това, .че .всяко .природно .явление .се .намира .в .свой .център .от .взаим-
ни .зависимости“ .[7] . .Държавните .образователни .изисквания .за .предучилищно .възпитание .и .подго-
товка .в .образователно .направление .„Природен .свят““, .в .ядрата .„Растителен .свят“, .„Животински .
свят“ .и .„Естествена .физическа .среда .и .природни .явления“, .съдържат .изисквания .за .изграждане .осно-
вата .на .разбирането .за .връзката .между .живите .организми .и .тяхната .среда .(Наредба .№ .4) .[2] .

В .начален .етап .на .основното .образование .въвеждането .на .екологически .подход .при .структури-
рането .и .интерпретацията .на .познавателното .съдържание .при .запознаване .с .природата .е .една .от .
най-важните . тенденции . в . природонаучното . образование . . Културно-образователна . област . „При-
родни .науки .и .екология“ .включва .учебните .предмети .„Околен .свят“ .(II .клас) .и .„Човекът .и .природа-
та“ (III .и .IV .клас) .

Ориентацията .на .целите .на .обучението .в .културно-образователната .област .е .към .изгражда-
нето .на .знания, .умения .и .особено .отношения, .които .са .свързани .с .екологията, .опазване .на .околната .
среда, .опазване .на .здравето, .толерантност .към .всичко .живо .– .неотменна .част .от .образованието .на .
съвременния .човек . .Така .педагогическият .процес .в .областта .допринася .за .формиране .на .екологическо .
съзнание .и .подготовка .за .бъдещ .природосъобразен .живот .и .дейност .[1] . .

Във . всяко . от . четирите . ядра . на . образователното . съдържание . съществува . екологически . фокус .
към .изучаваните .понятия, .идеи .и .закономерности . .Определените .стандарти .с .екологическа .основа .
са .представени .по-долу . .

В .ядро .„Вещества, .тела .и .организми“: .
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Илюстрира .с .примери .основни .групи .организми, .обитаващи .водата, .почвата .и .сушата, .и .приспо-
собленията .им .за .живот . .Разпознава .Слънцето .като .основен .източник .на .светлина .и .топлина .

В .ядро .„Природни .явления .и .процеси“:
Илюстрира .с .примери .необходимостта .от .енергия .за .организмите . .Проследява .измененията .в .аг-

регатното .състояние .и .кръговрата .на .водата .в .природата .(по .схема) .
В .ядро .„Човекът .и .неговото .здраве“:
Назовава .дейности .на .човека, .водещи .до .нарушаване .на .равновесието .в .природата . .Разпознава .

вредни .за .човека .вещества .и .въздействия .и .основни .замърсители .на .околната .среда .
В .ядро .„Наблюдения, .експерименти .и .изследване“:
Описва .резултати .от .наблюдения .на .обекти .от .живата .и .неживата .природа .(по .даден .план .и .

ориентири) . .Извършва .опити .с .тела, .вещества .и .растения . .Измерва .температура .на .въздуха, .вода-
та .и .телесна .температура . .Сравнява .звуковете .по .сила .и .разбира, .че .силните .звукове .са .вредни .за .
човека .

Доколко .изучаваните .природонаучни .факти .и .понятия .ще .се .концептуализират .през .екологиче-
ските .идеи .и .закономерности, .зависи .от .подготовката .и .светогледа .на .учителя . .Екологичното .об-
разование .с .изразените .си .интегративни .функции .подпомага .този .процес . .

В .културно-образователна .област .„Обществени .науки .и .гражданско .образование“ .в .началното .
училище .чрез .учебните .предмети .„Роден .край“ .(I .клас) .и .„Човекът .и .обществото“ .(III .и .IV .клас) .също .
се .реализират .важни .екологически .задачи .на .обучението .

В .ядро .„Човекът .и .неговата .среда“ .присъстват .стандарти .като:
Определя .значението .на .някои .природни .дадености .(вода, .почва .и .др .) .за .живота .на .хората .
Посочва .връзката .между .особеностите .на .природната .среда .и .трудовата .дейност .на .хората .
Дава .примери .за .последиците .от .взаимодействието .между .човека .и .околната .среда .
Дава .примери .за .промени .в .околната .среда .и .бита .на .хората, .настъпили .в .резултат .на .някои .тех-

нически .нововъведения .(Учебни .програми, .2004) .[6] .
Цитираните .стандарти .показват, .че .професионалната .компетентност .на .детския .учител .и .на .

началния .учител .безусловно .съдържа .и .екологическа .компетентност, която .е .съществена .страна .на .
тяхната .цялостна .педагогическа .компетентност . .Тя .се .изразява .в .способност .за .осмисляне, .интер-
претация .и .обобщаване .на .образователното .съдържание .посредством .екологическите .категории .и .с .
оглед .водещите .екологически .идеи, .както .и .във .владеене .на .необходимия .методически .инструмента-
риум .за .ефективно .екологическо .образование, .възпитание .и .личностно .взаимодействие, .така .че .да .се .
мотивира .развитието .на .ценностната .система .на .подрастващите, .да .се .утвърждават .трайни .на-
гласи .към .лична .активност .и .отговорност .[3] . .

При .подготовката .на .бъдещите .учители .се .актуализира .и .обогатява .теоретичната .подготов-
ка .относно .основните .категории .на .екологията, .формират .се .умения .за .извеждане .и .обобщаване .на .
екологическите .закономерности .и .идеи .в .разнообразното .образователно .съдържание .на .подготовка-
та .в .детската .градина .и .в .началното .училище, .както .и .за .адаптирането .му .към .възрастовите .осо-
бености .на .възпитаниците, .изгражда .се .способност .за .влияние .върху .светогледа .на .подрастващите . .
Екологичното .образование .като .интегративен .елемент .на .подготовката .на .студентите .педагози .
осигурява .важна .страна .от .готовността .за .педагогическо .взаимодействие .в .предучилищна .и .в .на-
чална .училищна .възраст .
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abstract. We .are .still .at .an .early .stage .in .our .understanding .of .the .brain .and .it’s .importance .for .education . .As .
our .understanding .improves .and .learning .techniques .are .further .developed, .it .may .be .possible .to .identify .the .best .
way .to .structure .the .curriculum . .The .present .paper .discusses .some .studies .related .to .the .history .curriculum .in .the .
Bulgarian .secondary .school . .Many .cognitive .ideas .about .the .knowledge .may .be .at .odds .with .the .present .scientific .
understanding .of .history .and .should .be .helpful .for .accelerating .learning .of .the .pupils .

Keywords: cognition, .history, .curriculum

В .края .на .70-те .години .на .миналия .век .„науките .за .мозъка“ .(Cognitive .Neuroscience) .предизвика-
ха .истинска .революция .в .схващанията .на .учените .за .когнитивните .процеси . .Ученето, .интелигент-
ността, .паметта .и .емоциите .бяха .преосмислени .изцяло . .Интересно .е .също .така, .че .първите .опити .
да .се .трансформира .постигнатото .за .целите .на .образованието .идват .от .средите .на .изследовате-
лите-когнитивисти .като .общност .– .лекари, .инженери, .информатици .

Когнитивните .науки .са .интердисциплинарна .област, .която .обхваща .широк .кръг .експериментал-
ни .и .теоретични .парадигми . .Това .дава .възможност .да .се .проследят .изцяло .параметрите .на .когни-
тивното .поведение, .които .влияят .по .определен .начин .на .образованието . .Когнитивната .невронау-
ка .развива .своя .възглед .за .ученето .в .рамките .на .следните .дихотомии:

• . Модуларизиране .– .свързаност;
• . Локализиране .– .разпределяне;
• . Клетъчна .редукция .– .адаптивна .пластичност;
• . Филогенетично .подобие .– .индивидуални .различия .[5, .p .9] .
Чрез .тези .категории .когнитивистите .дават .обяснение .на .много .добре .известни .от .опита .на .

добрите .учители .„работни .правила“ .– .напр . .повече .повторения .водят .до .по-добро .запомняне, .раз-
членяването .на .сложното .съдържание .на .части .улеснява .запомнянето .и .разбирането, .верният .от-
говор .се .запомня .по-лесно .и .др . .Потвърждават .се .и .възгледите .на .класиците, .изказани .преди .векове .
за .значението .на .ранното .юношество .в .жизнения .цикъл .на .човека . .Нека .си .припомним .какво .посочва .
Коменски .в .своята .„Велика .дидактика“: .за .периода .на .юношеството .е .подходящо .латинското .учи-
лище .или .гимназията, .защото .в .тях .се .преподава .„по-подробно .и .отчетливо, .точно .така, .като .дър-
вото .във .всяка .следваща .година .пуска .все .повече .и .повече .корени .и .клони, .укрепва .все .повече .и .повече .
и .дава .повече .плодове“ .[3, .146-147] .

Този .образ .на .юношеството .като .нов .етап .в .развитието .на .способността .за .учене .се .доказва .
от .съвременните .изследвания .за .мозъка . .Макар .че, .мозъкът .се .развива .най-интензивно .в .периода .0-3 .
години, .става .ясно, .че .в .пубертета .се .подобряват .функциите .на .челната .и .теменната .част .на .кор-
текса, .тъй .като .се .увеличава .броят .на .връзките .между .невроните .(синапсите) . .Друга .важна .промя-
на .е .удебеляването .на .миелиновата .обвивка .на .аксоните .(връзките .между .нервните .клетки), .което .
подобрява .възможностите .за .свързване .на .информацията .в .мозъка . .Увеличава .се .и .скоростта, .с .коя-
то .нервните .клетки .си .взаимодействат . .В .същото .време .мозъкът .на .подрастващите .(12-18г .) .има .
по-слабо .развити .функции .по .отношение .на .вниманието, .извършването .на .няколко .задачи .едновре-
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менно, .изпълнението .на .социално .ориентирани .задачи .в .сравнение .с .този .на .възрастните . .От .дру-
га .страна, .юношите .показват .по-добре .функционираща .дълготрайна .памет .от .възрастните, .което .
създава .благоприятни .възможности .за .натрупване .на .солидни, .задълбочени .знания . .Ето .защо .изсле-
дователите .определят .този .период .и .като .лингвистично .сензитивен . .Биологично .обусловените .ме-
ханизми .за .усвояването .на .езика .обаче, .не .„действат“ .в .периода .на .юношеството .така .добре, .както .
при .децата .от .предучилищна .възраст . .Това .показва, .че .формалното .образование .и .социалният .оп-
ит .имат .относително .по-голямо .значение .за .лингвистичната .компетентност .на .юношите .[4,p . .9] . .

Установените .неврофизиологични .особености .на .мозъка .в .юношеството .подсказват .пътища-
та .за .интензифициране .на .ученето .по .предмет .като .историята, .в .който .лингвистичната .компе-
тентност .е .водеща, .а .развитието .на .уменията .за .мислене .определя .качеството .на .учебните .пости-
жения . .По .това .разбирането .на .понятията .в .обучението .по .история .се .отличава .съществено .от .
това .в .учебните .предмети .като .биология, .физика, .математика .

В .държавните .образователни .изисквания .за .учебното .съдържание .по .„История .и .цивилизация“ .
за .прогимназиалния .етап .на .българското .общообразователно .училище .са .дефинирани .четири .ядра: .
фундаментите .на .съвременния .свят, .националното .и .световното .културно .историческо .наслед-
ство, .човекът .в .историята .и .източници .на .историята .[1] . .На .всяко .ядро .съответстват .стандар-
ти, .чрез .които .се .конкретизират .очакванията .за .качеството .на .знанията .на .учениците . .Тези .стан-
дарти .разкриват .базисната .структура .на .историческото .познание .чрез .въвеждането .на .категории-
те .време .и .хронология; .промяна .и .приемственост; .причина .и .следствие; .исторически .факт; .синтез .и .
комуникативност; .емпатия . .Тези .категории .обаче, .не .подпомагат .дефинирането .на .учебните .стан-
дарти, .които .имат .силно .изразен .еклектичен .характер: .традиционните .начини .за .представяне .на .
историческото .познание .са .смесени .и .това .затруднява .структурирането .на .учебното .съдържание .
и .измерването .на .постиженията .при .усвояване .на .историческите .знания .

Още .в .края .на .19в . .Дилтай .поставя .въпроса .за .същността .на .разбирането .и .разграничава .него-
вите .две .форми: .непосредствено .и .опосредствано . .Третата .форма .се .свързва .с .философско-логиче-
ските .разсъждения .на .Хусерл .и .отразява .представянето .като .субективно .конструирана .представа .
за .обекта, .което .насочва .вниманието .на .когнитивистите .към .процеса .на .конструиране .на .знание-
то . .По-нататък .ще .се .спра .накратко .върху .тези .три .модела .на .разбирането .и .тяхното .значение .за .
структурирането .на .курикулума .по .история .

В . първия . случай . ученикът . възприема . обекта . сам . по . себе . си . – . във . втория . той . възприема . вече .
„трансформирана“ .информация . .В .тази .връзка .всеки .един .исторически .факт .проявява .своето .значе-
ние .по .три .начина: .като .обективно .значение .само .по .себе .си, .независимо .от .субекта, .който .го .въз-
приема .и .като .локализиран .по .място; .като .експресивно .значение .в .зависимост .от .„аспектите“, .кои-
то .излизат .на .преден .план .при .неговото .възприемане .и .като .документално .или .фактологично .зна-
чение, .което .предполага .възприемането .му .локализирано .във .времето . .Функцията .на .сетивното .и .
мисловното .възприятие .в .трите .варианта .на . значението .е .променлива: .при .обективното .значе-
ние .сякаш .доминира .сетивното, .докато .при .експресивното .– .теоретичното, .а .при .документално-
то .– .логическото . .Следователно .при .откриването .на .значението .на .историческия .факт .едната .ли-
ния .на .когнитивно .„преработване“ .на .информацията .е .сетивно-субективно, .„пред“-теоретично-
абстрактно .знание .

Особено .място .при .възприемането .на .историческия .факт .в .юношеска .възраст .заема .вторият .
елемент .от .веригата .– .експресивното .или .още .субективното . .Защото .то .от .една .страна .е .„обек-
тивно“ .в .смисъл .на .„възприемане .на .реално .съществуващо“ .– .от .друга .страна .е .„субективно“ .в .сми-
съл .на .разграничаване .на .отделните .му .компоненти .по .индивидуално .неповторим .начин . .Тези .два .
пласта .на .експресивното .възприемане .са .свързани .с .разграничаването .на .„значението .на .знака“ .и .„зна-
чението .на .формата“ . .Връзката .между .тези .две .форми .на .значението .е .емоцията .– .другият .фунда-
ментален .когнитивен .процес, .подобен .на .ученето . .За .да .може .да .изрази .отношение .към .даден .исто-
рически .факт, .ученикът .трябва .да .„притежава“ .нещо .в .сетивата .си .и .да .„разполага“ .с .подходящите .
думи, .за .да .го .назове . .Това .е .така .и .когато .ученикът .възприема .някакъв .исторически .документ . .Доку-
ментът .също .подлежи .на .някакъв .вид .подбор .на .неговите .елементи .и .на .избирателното .им .синте-
зиране . .Това .насочва .откриването .на .„субекта“, .който .извършва .тази .сложна .дейност .на .преход .от .
чисто .сетивното .през .експресивното .и .логическото .възприемане, .за .да .постигне .„обективираното“ .
знание .при .използването .на .историческите .документи .

„Обективирането .на .знанието“ .подготвя .ученика .за .преминаване .към .третия .тип .разбиране .– .
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конструирането .на .знанията, .което .насочва .към .конструктивизма .като .вид .теоретизиране . .Той .
разглежда .знанието .и .знаещия .като .едно .цяло . .Водещата .иновационна .идея .в .него .е .свързана .със .зна-
чението .на .ежедневния .емпиричен .опит .в .процеса .на .учене . .Координирането .на .„знаенето .в .нас“ .със .
„знаенето“ .на .другите .около .нас .и .значенията, .които .възникват .вследствие .на .обясненията, .измис-
лени . от . самите . нас, . е . същността . на . знанието . според . конструктивистката . епистемология . . Ако .
първите .две .схващания .за .разбирането .като .непосредствено .и .опосредствано .поставят .„знания-
та .за .нещата“ .извън .ученика, .то .конструтивизмът .ги .определя .като .нещо, .което .не .би .могло .да .съ-
ществува .извън .мисленето, .извън .„съзнанието“ .на .ученика .за .тези .неща . .

Дефинирането .на .разбирането .по .трите .различни .начина .в .рамките .на .непрекъснато .развива-
щия .се .когнитивизъм .повдига .въпроса .за .структурирането .на .учебното .познание .въобще, .а .оттам .
и .за .методиката .на .преподаване . .Но .в .случая, .цел .на .настоящия .доклад .е .учебното .съдържание .по .
история, .поради .което .по-нататък .ще .се .огранича .с .представянето .на .някои .конкретни .примери .
именно .в .шести .клас .по .този .учебен .предмет .

Изборът .ми .е .свързан .с .особеното .място .на .шестия .клас .в .структурата .на .общообразовател-
ното .основно .училище . .В .шести .клас .практически .завършва .цикълът .на .общото .образование .по .съ-
щество . .Седмият .клас .има .преходен .характер .и .на .практика .той .подготвя .учениците .за .преминава-
не .към .някакъв .вид .профилирано .образование . .Затова .според .мен .е .важно .да .се .види .какъв .е .резулта-
тът .от .общото .образование, .преди .да .насочим .учениците .към .осъзнат .избор .на .някоя .от .групите .
учебни .предмети .

В .учебната .програма .[2] .за .шести .клас .има .два .съдържателни .акцента: .история .на .Българското .
възраждане .(ХVIII-ХIХв .) .и .модерната .българска .държава .(края .на .ХIХ .и .началото .на .ХХIв .) .– .два .слож-
ни .периода, .в .които .се .осъществява .трансформирането .на .България . .Още .формулировките .на .ос-
новните .цели .на .обучението .в .шести .клас .създават .усещане .за .„свръхзадача“ . .Изброени .са .осем .зада-
чи, .в .които .ключови .думи .са: .българска .общност .и .държава, .демократични .институции; .права .и .сво-
боди; .стопански, .духовни, .културни, .политически .промени; .нагласи .на .различни .културни, .религи-
озни .и .езикови .общности; .човешка .инициатива; .гражданска .отговорност; .българска .културна .иден-
тичност .като .част .от .европейската; .умения/техники .на .историческото .познание; .активна .роля .
на .човека . .Изброените .понятия .представят .„цялото“ .историческо .познание, .известно .на .учените .
под .общата .формулировка .„философия .на .историята“ .или .епистемология .на .историческото .позна-
ние . .Сред .тях .се .разпознава .обективисткия .подход .на .позитивистите .(държавата, .умения, .техни-
ки), .структуралисткият .подход .(институциите), .социално-антропологическият .подход .(култу-
рата), .марксисткият .(икономиката), .политическият .(права .и .свободи, .политически .промени) . .Ве-
роятно .би .могло .да .се .направи .и .друг .тип .епистемен .анализ .на .историческите .концепции . .Важният .
факт .за .мен .обаче .е .смесването .в .твърде .голяма .степен .на .концепции .и .идеи .за .историческото .а .от-
тук .следва .и .незадоволителното .формулиране .на .целите .в .учебната .програма, .което .пречи .на .пос-
ледващото .операционализиране .на .учебното .съдържание . .

Така .например .първата .тема .е .озаглавена .„Българското .общество .през .ХVIII-ХIХв . .– .Възраждане-
то“ . .Конкретизациите, .които .следват .са: .икономика, .Кърджалийско .време, .европейски .влияния .– .Ос-
манска .империя .– .демографски .бум .– .градове .и .общини .– .духовници, .миряни .– .свят .на .възрожденски .
българи .– .традиции, .иновации .– .празници, .Свети .места .– .ценности, .самосъзнание, .самопознание .– .съ-
жителство .с .други .общности .– .българска .диаспора . .При .най-повърхностно .разглеждане .на .този .спи-
сък .аз .определих .двадесет .термина . .Тези .термини .описват .отново .твърде .различни .схващания .за .об-
щество: .като .организация .на .икономическите .взаимоотношения, .като .структура .на .политическа-
та .власт, .като .религиозна .общност, .като .ценностна .система . .Енциклопедичност .от .такъв .тип .
пречи .за .систематизирането .на .учебното .съдържание .и .по-скоро .обърква, .както .учениците, .така .и .
учителите . .Изброените .дейности .във .връзка .с .така .„нахвърляното“ .учебно .съдържание .всъщност .
имат .твърде .общ .характер .и .могат .да .се .отнесат .към .всяка .една .тема, .при .това .във .всички .класове .
на .прогимназията: .посещение .на .музей, .екскурзии .с .учебна .цел, .материали .от .историята .на .родния .
край, .усвояване .на .основни техники на историята .(бел . .на .авт . .– .цитат .от .програмата .за .6 .кл .), .рабо-
та .с .различни .източници .на .информация .

Прилагането .на .постиженията .на .когнитивната .наука .при .изготвянето .на .учебните .програми, .
а .след .това .на .учебниците .и .учебните .тетрадки .очевидно .е .проблематично . .Посочих .тези .примери .
от .учебното .съдържание .за .шести .клас, .за .да .мога .да .изложа .по-нататък .някои .идеи .за .преосмисляне .
на .неговата .структура, .именно .от .гледна .точка .на .съвременния .когнитивизъм .и .на .концептуално-
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то .дефиниране .на .историческото .познание . .Учебното .съдържание .по .история .би .следвало .да .се .пре-
разгледа .с .помощта .на .няколко .фундаментални .въпроса:

• . Кои .периоди .от .българската .история .ще .се .разглеждат? .Какво .се .е .случило, .кои .са .фактите .
в .определения .период? .При .отговора .на .тези .въпроси .е .важно .да .се .уточнят .конкретно .рам-
ката .на .фактологията: .за .кой .географски .район, .какви .факти .ще .се .подбират .– .напр . .от .во-
енната .или .от .дипломатическата .история, .от .религиозната .или .от .културната .история, .
от .социалната .или .политическата . .Вероятно, .най-добре .би .било .да .има .градация .на .истори-
ческото .познание .като .се .започне .от .по-интересното .за .учениците .в .пети-шести .клас .– .жи-
вота .на .обикновените .хора .и .се .премине .към .по-сложните .аспекти .на .икономическата .и .по-
литическата .история .

• . Защо .се .е .случило? .Кои .са .обстоятелствата, .които .са .породили .историческото .събитие? .Тук .
особено .важно .е .предварително .да .се .определи, .как .се .схваща .историческата .закономерност .
и .да .се .формулират .въпроси, .които .биха .демонстрирали .на .учениците .как .да .търсят .различ-
ни .отговори .за .един .и .същ .исторически .факт . .Усложняването .на .задачите .би .могло .да .се .по-
стигне, .ако .се .съпоставят .факти .или .интерпретации, .които .са .противоположни .и .предпо-
лагат .различен .тип .аргументация .

• . Как .се .е .случило? .Каква .е .последователността .от .събития, .които .описват .изучаваното .ис-
торическо .явление? .Чрез .проследяването .на .хронологията .на .събитията .учениците .биха .си .
създали .представа .за .историческия .процес .

• . Кои .са .личностите, .които .стоят .зад .големите .исторически .събития? .Какви .са .техните .мо-
тиви, .тяхната .биография, .морал, .житейско .поведение?

Ключов .момент .в .намирането .на .„най-добрите“ .отговори .на .тези, .структуриращи .съдържание-
то .въпроси, .е .концептуализирането .на .разбирането .за .историята . .От .гледна .точка .на .широко .въз-
приеманата .конструктивистка .теория .за .ученето .друг .важен .момент .е .свързването .на .наличните .
исторически .знания .на .учениците, .получени .извън .училище .или .в .предходните .класове, .с .„новите“, .
които .са .усложнени .или .разширяват .когнитивния .им .потенциал . .Спецификата .на .историческото .
учебно .съдържание .е .свързана .с .необходимостта .от .по-висока .лингвистична .компетентност .и .ясно .
осъзнати .комуникативни .стратегии .за .откриване, .сравняване .и .обясняване .на .фактите .и .събития-
та . .Използването .на .ясна .когнитивна .архитектура .на .знанията .би .дало .възможност .да .се .създадат .
електронни .учебници .от .ново .поколение, .които .не .просто .са .копие .на .традиционните, .а .подпома-
гат .разбирането .във .всичките .му .аспекти: .фактологичен, .експресивен .и .документален .
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comparaTIVE aNalySIS of ThE opINIoN of STuDENTS from TraKIa uNIVErSITy, STara 
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abstract. Introduction: .The .work .summarizes .the .issues .from .an .inquiry, .revealing .a .students’ .opinion .
about . activities . combining . benefits . and . potential . harm, . in . particular . tobacco . smoking . . The . inquiry . was .
performed .with .students .from .Trakia .University, .Stara .Zagora, .Bulgaria .and .from .Trakya .University, .Edirne, .
Turkey .

Methods: . A . method . for . calculation . of . the . benefits/risk . indices . from . the . inquiry . data . is . proposed . and . the .
differences .between .Bulgarian .and .Turkish .students’ .attitude .about .tobacco .smoking .are .discussed .in .the .paper . .A .
method .for .calculation .of .the .benefits/risk .indices .(varying .from .1 .to .5) .from .the .inquiry .data .is .proposed .

Results: .The .inquiry .analysis .shows .negligible .differences .between .Bulgarian .and .Turkish .students’ .attitude .
about . smoking .– .both .groups .consider . the . risk .of . smoking .as .„very .high“ .and . the .benefit .as .„negligible“ . .For .
Bulgarian .students .index .risk .was .4,19, .index .benefit .was .1,54 . .For .Turkish .students .index .risk .was .4,48, .index .
benefit .was .1,38 .

Keywords: inquiry, .smoking, .benefit, .risk, .index .

ВЪВЕДЕНИЕ .И .ЦЕЛИ
С .развитието .на .човешката .цивилизация .възникват .нови, .породени .от .човека .въздействия .вър-

ху .околната .среда .– .индуцирани .от .човека .екологически .фактори, .при .които .ползата .може .да .бъдат .
комбинирана .с .потенциална .вреда .и .които .влияят .върху .здравето .и .поведението .както .на .отделни-
те .индивиди, .така .в .крайна .сметка .и .на .човешката .популация .и .околната .среда .

Тютюнопушенето .въздейства .директно .на .дихателните .пътища .и .кожата, .както .на .пушачи-
те, .така .и .на .околните, .т .е . .на .значителна .част .от .населението . .За .съвременния .човек, .населяващ .
предимно .големи .населени .места .с .въздух, .замърсен .с .емисии .от .индустриален, .битов .и .транспортен .
произход .тютюнопушенето .е .допълнително .изпитание .на .защитните .сили .на .организма . .Поради .
масовостта .на .навика .тютюнопушенето .се .превръща .в .обществен .екологичен .проблем, .надхвър-
лящ .границите .на .личностния .избор . .То .е .пример .за .специфичен .екологичен .фактор, .съчетаващ .в .се-
бе .си .вреда .и .полза .– .от .една .страна .с .него .е .свързано .въздушно .замърсяване, .чиято .вреда .за .здравето .
е .безспорно .доказана . .От .друга .страна .явлението .има .и .социален .характер .– .то .е .и .своеобразен .ри-
туал, .създаващ .усет .за .съпричастност .към .групата .и .въздействащ .на .подсъзнателно .ниво .на .значи-
телно .по-широк .кръг .хора .от .този .на .пушачите . .Социалната .роля .на .тютюнопушенето .е .своеоб-
разна .негова .полза, .която .не .може .да .бъде .лесно .пренебрегната, .както .се .вижда .от .разгорещените .об-
ществени .дебати .във .връзка .с .налагането .на .законодателни .мерки .за .ограничаването .му .на .общест-
вени .места .(цитиране) .

Обширна .информация .по .отношение .на .оценката .на .общественото .мнение .за .ползата .и .риска .
от .тютюнопушенето, .както .и .за .здравните .аспекти .във .връзка .с .проблема, .може .да .се .получи .от: .

Николай Петров Такучев1, Ваня Петрова2,
хасан Юзилдъръм3, хюснюе Дурмаз3

1Тракийски университет, Аграрен факултет, гр. стара Загора
2Тракийски университет, Педагогически факултет, гр. стара Загора
3Тракийски университет, Одрин, Турция

сРАВНИТЕлЕН АНАлИЗ НА МНЕНИЕТО НА сТУДЕНТИ ОТ ТРАкИЙскИ 
УНИВЕРсИТЕТ, сТАРА ЗАГОРА, бЪлГАРИя И ТРАкИЙскИ УНИВЕРИсТЕТ, ОДРИН, 
ТУРЦИя ЗА ПОлЗАТА И РИскА ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 
кАТО ЕкОлОГИЧЕН ФАкТОР
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Constantine .et .al ., .2009 .[2], .Marti, .2012 .[4], .McKeea .et .al ., .2005 .[5], .Nuño .et .al ., .2011 .[6], .Pirie .et .al ., .2013 .[7], .
Schuck .et .al ., .2012 .[8], .Schutte .et .al ., .2012 .[9], .Song .et .al ., .2009 .[10], .Williams .et .al ., .2011 .[11] .

Училището .е .призвано .да .формира .у .младите .хора, .а .от .там .и .в .обществото, .подкрепено .с .науч-
ни .факти .обществено .мнение .по .отношение .на .тютюнопушенето .като .екологичен .фактор .– .съз-
давайки .трезва .преценка .за .ползата .и .риска .от .въздействието .му .върху .организма .и .обществото, .
т .е . .формирайки .определено .ниво .на .екологична .култура .по .проблема . .Формирането .на .обществено-
то .мнение .е .сложен .процес, .започващ .още .в .началното .училище . .В .този .процес .водеща .роля .има .на-
чалният .учител .

В .настоящата .работа .са .описани .резултатите .от .изследване, .целящо .да .проучи .как .натрупани-
те .знания .са .повлияли .на .екологичното .мислене .за .ползата .и .риска .от .тютюнопушенето .на .студен-
тите .педагози .– .бъдещи .начални .учители, .от .едноименните .университети .– .Тракийски .универси-
тет .в .Стара .Загора, .България .и .Trakya .University, .Edirne, .Turkey .

МАТЕРИАЛ .И .МЕТОДИ
Чрез .анкета .бяха .сравнени .представите .на .българските .и .турските .студенти .за .съотношение-

то .между .ползата .и .риска .от .тютюнопушенето . .Анкетата .беше .проведена .през .пролетта .на .2007 .
г ., . обхвана . 55 . български . и . 200 . турски . студенти . от . двата . едноименни . университета . – . Тракийски .
университет, .Стара .Загора, .България .и .Trakya .University, .Edirne, .Turkey . .Българските .студенти .бяха .
от .специалностите .Предучилищна .и .начална .училищна .педагогика .(16 .анкетирани, .2-ри .курс), .На-
чална .училищна .педагогика .с .чужд .език .(21 .анкетирани, .3-ти .курс) .и .Социална .педагогика .(18 .анкети-
рани, .1-ви .курс) .към .Педагогическия .факултет .на .Тракийски .университет, .Стара .Загора .(51 .жени) . .
Турските .студенти .бяха .от .специалност .Начална .педагогика .(200 .анкетирани) .към .Педагогическия .
факултет .в .Одрин .(134 .жени) .

Анкетният .лист .(съставен .на .български .и .преведен .за .турските .студенти .на .турски) .е .пред-
ставен .в .таблица .1 . .Всеки .от .анкетираните .трябваше .да .класифицира .в .пет .степени .ползата .(мно-
го .голяма, .голяма, .умерена, .малка, .пренебрежима) .и .риска .(много .голям, .голям, .умерен, .малък, .пренебре-
жим) .от .тютюнопушенето .

Таблица .1 . .Анкетна .карта .за .пет-степенно .оценяване .на .студентското .мнение .за .ползата .и .ри-
ска .от .тютюнопушенето .(поотделно .за .риска .и .зa .ползата) .

Моля, .оцененте .риска .от .
тютюнопушенето

Много .висок Висок Умерен Малък Пренебрежим

Моля .оценете .ползата .от .
тютюнопушенето

Много .голяма Голяма Умерена Малка Пренебрежима

Бяха .получени .разпределенията .на .отговорите .по .степените .на .ползата .и .на .риска .от .тютю-
нопушенето .поотделно .за .двете .групи .анкетирани .(фиг .1 .– .4) . .Беше .изчислен .относителният .брой .
отговори .(спрямо .броя .на .анкетираните) .по .степените .на .ползата .и .риска .от .тютюнопушенето .
поотделно .за .българските .и .турските .студенти .

Преобладаващото .мнение .за .ползата .и .риска .беше .преценено .по .относителните .дялове .на .отго-
ворите .за .степените .под .и .над .неутралната .– .за .„умерена“ .полза .или .„умерен“ .риск . .

За .категоричността .на .средногруповото .мнение .се .съдеше .по .относителния .дял .отговори .в .мак-
симума .на .разпределението .(отношението .на .броя .отговори .в .максимума .към .общия .брой .отгово-
ри) . .Средногруповото .мнение .е .толкова .по-категорично .изразено, .колкото .по-голям .е .относителни-
ят .дял .на .отговорите .в .максимума .

За .степента .на .близост .на .средногруповото .мнение .до .консенсус .се .съдеше .по .симетричност-
та .на .разпределението .спрямо .максимума .му . .Консенсус .в .средногруповото .мнение .е .постигнат, .ако .
кривата .на .разпределението .е .симетрична .по .отношение .на .максимума .си .– .има .толкова .отговори .
за .по-малките .от .степента .на .максимума .степени .на .ползата .и .на .риска, .колкото .и .за .тези .по-голе-
ми .от .него . .

Преценката .на .анкетираните .поотделно .за .ползата .и .риска .от .тютюнопушенето .беше .харак-
теризирана .количествено .с .индекс .на .ползата, .съответно .индекс .на .риска, .представляващи .прете-
глената .средна .стойност .на .степента .на .ползата, .съответно .риска . .За .тегловни .коефициенти .бя-
ха .използвани .броят .на .отговорите .за .всяка .от .степените . .На .отговор .много .голяма .полза .(много .
голям .риск) .беше .съпоставена .числена .стойност .5, .на .голяма .полза .(голям .риск) .– .4, .на .умерена .полза .
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(умерен .риск) .– .3, .на .малка .полза .(малък .риск) .– .2, .на .пренебрежима .полза .(пренебрежим .риск) .– .1 . .Инде-
ксите .на .ползата .и .на .риска .от .тютюнопушенето .бяха .изчислени .поотделно .за .всяка .от .двете .гру-
пи .анкетирани .

По .двата .индекса .беше .изчислено .отношението .полза:риск . .Това .отношение .е .индикатор .за .ре-
шимостта . с . която . средностатистическият . анкетиран . (изразител . на . общественото . мнение) . е .
склонен . да . предприеме . дадена . дейност, . в . частност . да . пуши . тютюн . . При . стойности . на . индекса .
полза:риск .по-големи .от .единица, .т .е . .при .мнение .за .преобладаваща .полза, .от .средностатистически-
ят .анкетиран .следва .да .се .очаква .да .се .колебае .по-малко .– .да .е .по-склонен .да .поеме .риска .от .тютюно-
пушенето . .Колкото .по-голямо .е .това .отношение, .толкова .по-решителен .и .спокоен .би .бил .среднос-
татистическият .анкетиран .пушейки . .При .стойности .на .отношението .около .единица, .средноста-
тистическият .анкетиран .се .колебае .относно .тютюнопушенето . .При .стойности .на .отношение-
то .под .единица .средностатистическият .анкетиран .по-скоро .не .е .склонен .да .пуши .тютюн .

Интересен .опит .да .се .моделира .математически .психологическият .по .своята .същност .процес .на .
взимане .на .решение .чрез .оценка .на .ползата .и .риска .е .приведен .в .работата .на .Costa-Font .& .Mossialos, .
2007 .[3] .

РЕЗУЛТАТИ .И .ОБСЪЖДАНЕ
По .данни .от .статистическата .база .данни .на .Икономическата .комисия .за .Европа .към .Организа-

цията .на .обединените .нации .за .2008 .г . .[1], .пушачите .в .България .на .възрастта .на .анкетираните .сту-
денти .– .във .възрастовата .група .от .15 .до .24 .годишна .възраст, .са .17,9% .от .жените .и .27,7% .от .мъже-
те, .т .е . .ориентировъчният .дял .на .пушачите .сред .анкетираните .български .студенти .е .18,6% .

За .същата .възрастова .група .и .година .(2008) .пушачите .жени .в .Турция .са .9,1%, .мъжете .пушачи .са .
34,9%, .т .е . .ориентировъчният .дял .на .пушачите .сред .анкетираните .турски .студенти .е .17,6% .

На .фиг . .1 .е .показано .разпределението .на .относителния .брой .отговори .на .българските .студенти .
по .степени .на .ползата .и .риска .от .тютюнопушенето . .Разпределението .на .мнението .на .анкетира-
ните .за .ползата .е .с .максимум .за .степен .„пренебрежима“ .полза .– .69%, .но .по .4% .оценяват .ползата .ка-
то .„голяма“ .и .„много .голяма“ . .Мненията .за .ползата .са .силно .поляризирани .– .няма .привърженици .на .
неутралната .позиция .за .„умерена“ .полза, .привържениците .на .мнението .за .„пренебрежима“ .и .„малка“ .
полза .спрямо .тези .за .„голяма“ .и .„много .голяма“ .полза .са .в .отношение .92:8, .което .показва, .че .не .само .
непушачите, .а .и .по-голямата .част .от .пушачите .(съгласно .статистическите .данни, .приведени .по-
горе) .също .оценяват .ползата .от .тютюнопушенето .като .„малка“ .или .„пренебрежима“ .

Разпределението .за .риска .е .с .максимум .(51%) .за .степен .„много .голям“ .риск, .2% .оценяват .риска .ка-
то .„пренебрежим“ .

Мнението .за .ползата .е .по-категорично .изразено .от .това .за .риска . .Отново .мненията .за .риска .от .
тютюнопушенето .са .далеч .от .консенсус .– .откроява .се .малък .остров .на .привърженици .на .тютюно-
пушенето .(7%), .оценяващи .риска .като .„малък“ .или .„пренебрежим“ .срещу .88%, .които .го .оценяват .ка-
то .„много .голям“ .или .„голям“ . .

На .фиг . .2 .е .показано .разпределението .на .относителния .брой .отговори .на .турските .студенти .по .
степени .на .ползата .и .риска .от .тютюнопушенето . .Аналогично .на .разпределението .на .мнението .на .
българските .студенти .максимумите .на .кривите .за .ползата .и .риска .са .съответно .за .степените .„пре-
небрежима“ .полза .и .„много .голям“ .риск . .Турските .студенти .са .по-малко .категорични .в .мнението .си .
за .„пренебрежима“ .полза .и .по-категорични .в .мнението .си .за .„много .голям“ .риск .от .българските .си .ко-
леги .– .съответно .64% .и .68% .от .отговорите . .Мненията .на .турските .студенти .се .обединяват .око-
ло .представата .за .„пренебрежима“ .и .„малка“ .полза, .общо .98% .от .отговорите, .но .са .поляризирани .по .
отношение .на .риска .– .6% .оценяват .риска .като .„пренебрежим“ .

Сравнение .на .разпределението .на .мненията .на .българските .и .турските .студенти .поотделно .за .
ползата .и .за .риска .от .тютюнопушенето .е .показано .на .фиг .3 .и .4 . .Кривите .са .близки .по .вид, .т .е . .пред-
ставите .на .студентите .от .двете .страни .относно .ползата .и .риска .от .тютюнопушенето .са .близ-
ки . .Все .пак .се .забелязват .малки .различия .– .мнението .на .групата .привърженици .на .тютюнопушенето .
сред .българските .студенти .е .логически .по-последователно .по .отношение .на .мотивацията .за .тю-
тюнопушене .– .те .съчетават .отговорите .си .за .„голяма“ .и .„много .голяма“ .полза .(8%) .с .тези .за .„ма-
лък“ .и .„пренебрежим“ .риск .(7%), .докато .няма .турски .студенти .посочили .„голяма“ .и .„много .голяма“ .
полза .от .тютюнопушенето, .въпреки .че .6% .от .тях .преценяват .риска .като .„пренебрежим“, .т .е . .ве-
роятно .са .пушачи .
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Фигура 1. Разпределение на относителния брой отговори на българските студенти по степени на полза-
та и риска от тютюнопушенето.
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Фигура 2. Разпределение на относителния брой отговори на турските студенти по степени на ползата и 
риска от тютюнопушенето.
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Фигура 3. Разпределение на мнението на анкетираните за ползата от тютюнопушенето.
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Фигура 4. Разпределение на мнението на анкетираните за риска от тютюнопушенето.
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За .двете .групи .анкетирани .поотделно .бяха .изчислени .индексите .на .ползата .и .на .риска .от .тютю-
нопушенето . .В .сравнение .с .българските .си .колеги .(индекс .риск .4,19), .турските .студенти .са .склонни .
да .оценяват .риска .като .малко .по-голям .(индекс .риск .4,48) . .По .отношение .на .ползата .от .тютюно-
пушенето .българските .студенти .преценяват .ползата .като .малко .по-голяма .(индекс .полза .1,54) .от .
турските .си .колеги .(индекс .полза .1,38) .

За .двете .анкетирани .групи .беше .изчислено .отношението .полза:риск .от .тютюнопушенето . .За .
българските .студенти .то .има .стойност .0,367, .за .турските .– .0,308 . .Стойностите .са .под .1, .т .е . .и .
двете .групи .анкетирани .не .одобряват .тютюнопушенето, .но .българските .студенти .като .цяло .са .
малко .по-толерантни .към .този .навик, .вероятно .поради .малко .по-високия .относителен .дял .на .пуша-
чите .сред .тях .

КОМЕНТАР
Студентите .са .част .от .обществото .на .дадена .страна, .т .е . .студентското .мнение .е .израз .на .об-

щественото .мнение . .Резултатите .от .анкетата .показаха, .че .разликите .в .мнението .на .българските .
и .турските .студенти .относно .тютюнопушенето .са .малки .– .и .двете .групи .анкетирани .не .одобря-
ват .тютюнопушенето, .но .турските .студенти .са .по-категорични .в .отрицанието .си .– .оценяват .
риска .като .по-голям .и .ползата .като .по-малка .от .българските .си .колеги, .вероятно .поради .по-малкия .
дял .на .пушачите .сред .анкетираните .турски .студенти .
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abstract. The . active . teaching . is . such . an . organization . of . the . educative . process . which . is . directed . towards .
promotion . of . the . cognitive . and . creative . activity . of . the . learners . by . means . of . using . different . pedagogical . and .
organization .management .methods .and .tools . .During .the .seminars .the .students .acquire .different .approaches .and .
other .pedagogical .skills .that .are .connected .with .the .traditional .Bulgarian .customs, .garments .and .they .compose .a .
genealogical .tree .of .their .family . .The .active .methods .of .teaching .that .are .applied .during .these .seminars .could .be .
particularly .effective .for .the .stimulation .of .creative .thinking, .cognitive .activity, .motivation .for .studying .and .full .
value .acquisition .of .knowledge, .skills .and .habits .of .the .students .that .will .be .pedagogues .in .future . .

Keywords: history, .local .history, .active .methods

Предявените . нови . изисквания . към . подготовката . на . кадри . в . различните . области, . в . това .
число . на . студенти . с . педагогически . специалности . във . връзка . с . бързо . изменящите . се . социално-
икономически .условия .през .последните .години .доведоха .до .сериозно .преосмисляне .на .традиционните .
образователни .системи . .В .педагогическата .практика .се .налага .тенденцията .за .прилагане .на .подходи, .
методи .и .средства, .които .стимулират .ученето .на .студентите .и .повишават .познавателните .и .
професионалните .им .интереси .

Съвременното . обучение . на . студентите . с . педагогическа . специалност, . в . това . число . на . бъдещи .
детски .и .начални .учители .цели .да .подпомогне .обучаваните .в .самостоятелното .овладяване .на .знания, .
умения . и . навици . в . областта . на . българските . традиции, . поведенчески . алгоритми, . комуникативни .
способности .при .работа .с .ученици .и .деца .

Активното .обучение .представлява .такава .организация .на .учебния .процес, .която .е .ориентирана .
към .повишаване .на .познавателната .и .творческа .активност .на .обучаваните .чрез .използването .на .
различни .педагогически .и .организационно-управленски .методи .и .средства . .Активният .методически .
подход . е . такава . форма . на . педагогическо . взаимодействие, . при . която . обучаемите . не . са . пасивни .
слушатели, .а .активно .участват .в .учебния .процес, .преподавателя .и .студентите .взаимодействат .
един .с .друг .в .хода .на .занятието .

Активизацията .на .познавателната .активност .изисква .стремеж .на .преподавателя .по .посока .на .
прилагане .на .такива .подходи, .методи .и .средства .на .обучение, .които .способстват .за .повишаване .на .
професионалния .интерес, .мотивират .за .учени, .развиват .самостоятелност, .творческо .мислене .на .
студентите .в .усвояването .на .необходимият .обем .знания, .умения .и .навици .

Важно . място . в . подготовката . на . студенти . по . специалностите . „Предучилищна . и . начална .
училища .педагогика“ .заемат .семинарните .занятия .по .„Краезнание“, .които .са .насочени .към .разширя-
ване .и .детайлизиране .на .теоретичните .знания, .към .изработване .и .утвърждаване .на .умения .и .навици .
на .професионалната .дейност .на .педагога .в .детската .градина .и .началното .училище .

По .време .на .семинарните .занятия .студентите .овладяват .различни .подходи .и .други .педагогически .
умения, .свързани .с .традиционни .български .обичаи, .облекло, .съставят .родословна .схема .на .своя .род . .
Активните .методи .на .обучение, .приложени .по .време .на .тези .занятия .биха .могли .да .бъдат .особено .
ефективни .за .стимулиране .на .творческото .мислене, .познавателната .активност, .мотивацията .за .

Николай Георгиев Николов
Шуменски университет „Епископ константин Преславски“, колеж – Добрич, 
гр. Добрич

АкТИВНИ МЕТОДИ НА ОбУЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕжДАНЕ НА сЕМИНАРНИ 
ЗАНяТИя ПО „кРАЕЗНАНИЕ“ *
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учене .и .пълноценното .овладяване .на .знания, .умения .и .навици .от .студентите, .бъдещи .педагози .
Цел .и .методи
Настоящето . изследване . има . за . цел . да . проследи . и . анализира . ефективността . на . някои . от .

интерактивните .методи .на .обучение, .прилагани .по .време .на .семинарните .занятия .по .„Краезнание“ .
на . студентите . от . специалности . „Предучилищна . педагогика . и . чужд . език“ . и . „Начална . училища .
педагогика .и .чужд .език“ .при .Колеж .Добрич .на .ШУ .„Епископ .Константин .Преславски“ . .Проучването .
е .осъществено .чрез .непосредствено .наблюдение .от .преподавателя .и .анонимна, .пряка, .индивидуална .
анкета .за .студентите, .съдържаща .осем .въпроса, .чрез .която .са .събрани .данни .за .мнението .на .45 .сту-
денти .педагози . .За .статистическа .обработка .на .данните .са .използвани .методите .на .вариационния, .
алтернативния .и .непараметричния .анализ .с .възприето .ниво .на .значимост .р .= .0,05 .

Резултати и анализ
Пълноценната .професионална .подготовка .на .бъдещите .педагози .е .съществена .предпоставка .за .

ефективната .им .реализация . .Важно .условие .за .ефективното .формиране .на .знания, .умения .и .навици .
е . стремежът . на . преподавателя . да . използва . най-подходящите . методи . и . средства . на . обучение, .
стимулиращи . творческото . мислене, . познавателната . активност . и . професионалния . интерес . на .
студентите .

В . методиката . на . обучение . по . „Краезнание“ . се . прилагат . различни . интерактивни . методи . на .
обучение, .съобразно .възможностите .на .обучаваните, .степента .на .теоретичната .и .практическата .им .
подготовка, .спецификата .на .предвидения .за .изучаване .материал . .Използват .се .учебно-познавателни .
задачи, . работа . в . малка . група, . ролеви . игри, . евристична . беседа, . панелна . дискусия, . самостоятелна .
работа . със . специализирана . литература, . изнасяне . и . обсъждания . на . доклади . и . експозета, . работа . с .
видеоматериали, .интернет .и .др .

Според . И . . Я . . Лернер . [3] . един . от . най-ефективните . методи . за . формиране . на . способности . за .
творческо . мислене . в . бъдещите . педагози . има . активиращата . обучителна . технология, . свързана . с .
решаването .на .учебно-познавателни .задачи . .Те .могат .да .бъдат .кратки .текстови .задачи, .неголеми .
изследвания .за .различни .народни .обичаи .като .„Герман“, .„Пеперуда“, .състоянието .и .извършването .на .
редица .обреди .като .„сурвакане“, .„комичане“ .и .др .

Ролевите . игри . се . използват . в . методиката . на . провеждане . на . учебно-практически . занятия . и .
семинари .предимно .като .обучителен .метод, .улесняващ .придобиването .на .необходимите .умения .за .
общуване .с .децата .и .учениците . .Разширяват .уменията .и .навиците .на .студентите .за .ефективно .
комуникиране .с .тях .

Самостоятелната .работа .с .документални .източници .и .друга .специализирана .литература .е .един .
от .най-действените .и .надеждни .способи .за .оптимално .и .трайно .овладяване .на .учебния .материал . .
Самостоятелната . практическа . работа . на . студентите . е . задължителна . част . от . методиката . на .
провеждане .на .семинарните .занятия, .при .която .студентите .отработват .и .затвърдяват .умения .
и . навици . в . педагогическото . взаимодействие . с . децата . и . учениците . . Самостоятелната . работа . на .
студентите .е .средство .за .развиване .на .студентското .мислене .и .действие . .С .помощта .на .активна .
самостоятелна . работа, . студентите . придобиват . нови . знания . и . умения, . затвърдяват . старите, .
проверяват .и .прилагат .вече .усвоените .знания, .умения .и .навици .

Дискусията . благоприятства . развитието . на . интелектуалните . умения . на . студентите, . има .
развиващ .ефект, .който .се .изразява .в .приемането .на .научни .аргументи, .доказателства, .факти . .Прилага .
се . когато . студентите . разполагат . с . определен . обем . теоретични . знания . или . умения . . Дискусията .
осигурява .вникване .в .същността .на .конкретния .проблем, .изгражда .умения .за .отстояване .на .позиции .
и .толерантно .отношение .към .останалите .участници .

Работата .в .малка .група .стимулира .творческото .мислене .и .интензивния .обем .на .идеи . .Методът .
може .да .се .комбинира .с .други .активни .методи, .например .решаване .на .проблемни .задачи, .самостоятелна .
практическа .работа, .подготовка .на .нагледни .материали .и .др . .Студентите .излагат .собственото .си .
виждане, .обсъждат .и .разглеждат .проблема .детайлно, .демонстрират .различни .практически .умения, .
създават .се .благоприятни .условия .за .корекция .на .пропуските .и .промяна .на .първоначално .застъпвани .
тези . .В .групата .се .създават .конструктивни .и .позитивни .взаимоотношения, .придобиват .се .умения .
за .работа .в .екип, .за .зачитане .и .уважение .на .чуждото .мнение .

Изнасянето .и .обсъждането .на .доклади, .есета, .курсови .работи, .реферати, .работа .с .мултимедия, .
компютър, .нагледни .материали, .табла .постери, .подготвени .от .самите .студенти .се .прилагат .все .
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по . често . при . провеждане . на . семинарните . занятия . по . „Краезнание“ . . Наблюденията . показват, . че .
студентите .проявяват .по-голяма .активност .и .желание .за .самостоятелна .изява .в .учебния .процес, .
когато . им . се . дава . възможност . да . подготвят . и . презентират . пред . групата . различни . доклади . или .
самостоятелно .изготвени .теми .чрез .компютър .и .мултимедия . .Този .метод .може .да .бъде .съчетан .с .
други .методи .и .те .да .се .допълват .и .развиват .

Разбира .се, .с .изброените .не .се .изчерпва .многообразието .от .методи .на .обучение . .В .педагогическата .
практика . се . използва . голям . набор . от . обучителни . методи, . който . постоянно . се . обновява . и .
оптимизира . .От .техния .рационален .подбор .и .методическо .майсторство .на .преподавателя .зависи .
ефективността .им .

Фигура 1. Ефективност на активни методи

Стремежът .на .всеки .преподавател .трябва .да .е .насочен .към .поддържане .и .повишаване .на .интереса .
на .обучаваните .към .избраната .професия . .Данните .от .фиг .1 .сочат, .че .активните .методи .на .обучение .
са . ефективно . средство . за . повишаване . на . интереса . към . педагогическата . професия . според . 93% . от .
анкетираните .студенти .

Почти .същия .брой .студенти ./92%/ .считат, .че .семинарните .занятия, .при .които .преподавателя .
използва .активни .методи .на .обучение .повишават .мотивацията .им .на .учене . .От .съществено .значе-
ние .за .ефективното .формиране .на .знания, .умения .и .навици .в .цялостния .процес .на .обучение, .за .тях-
ното .усъвършенстване .и .приложение .в .практиката .е .нагласата .и .мотивацията .за .учене .на .студен-
тите . .Мотивацията .за .учене .подобрява .качеството .и .интензивността .на .когнитивната .дейност, .
улеснявайки .постигането .на .предварително .формулираните .учебни .цели . .Създаването .и .поддържа-
нето .й .е .немислимо .без .включване .на .студентите .в .различни .форми .на .активност .

Уменията .за .работа .в .екип .са .важен .аспект .на .цялостното .формиране .на .личността .на .бъдещия .
педагог . . Активните . методи . на . обучение, . като . например . работа . в . малка . група, . дискусиите, . роле-
вите . игри . улесняват . придобиването . им . според . 70% . от . анкетираните . . Професионалната . реали-
зация .на .студентите .педагози .налага .овладяването .на .уменията .за .работа .в .екип .– .готовност .за .
сътрудничество, .колегиалност, .лоялност, .взаимопомощ, .уважение .на .мнението .и .авторитета .на .
другите .и .т .н .

За .пълноценната .професионална .подготовка .на .бъдещите .педагози .е .необходимо .формирането .
и .усъвършенстването .на .умения .за .общуване .с .децата, .с .учениците .и .родителите .им . .Безспорна .е .
значимостта .на .общуването .като .базово .социално .умение, .като .необходимост .при .изграждане .на .
личността .на .педагога . .71% .от .студентите .считат, .че .занятията .с .активни .обучителни .мето-
ди .улесняват .придобиването .на .умения .за .ефективно .общуване . .Важно .условие .за .формирането .на .
комуникативни .умения .е .способността .на .преподавателя .да .създаде .благоприятна .атмосфера, .като .
използва .най-подходящите .методи .и .средства .за .обучение, .адекватни .на .конкретните .ситуации .
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В .теорията .и .практиката .на .обучението .е .доказано, .че .знанията, .усвоени .в .процеса .на .активна .
познавателна .дейност .на .самите .студенти .притежават .особени .положителни .качества .в .сравнение .
със . знанията, .получени .чрез . словото .на .преподавателя . .Данните .от .проучването .потвърждават .
тази .теза . .82% .от .студентите .считат, .че .активните .методи .на .обучение .улесняват .възприемане-
то .и .трайното .съхранение .на .учебния .материал .

Благоприятната, .позитивна .атмосфера .по .време .на .семинарните .занятия .снижава .чувството .
за . неувереност, . несигурност . в . собствените . знания . и . разкрива . максималния . потенциал . за . учене .
на .студентите . .Не .е .за .пренебрегване .факта, .че .87% .от .участниците .в .изследването .считат, .че .
активните .методи .създават .по-добър .микроклимат .по .време .на .семинарното .занятие, .а .90% .посоч-
ват, .че .се .улеснява .комуникацията .с .преподавателя .

Изводи
Базирайки .се .на .резултатите .от .направеното .проучване, .биха .могли .да .се .направят .следните .

изводи:
 .y Активизиращите .методи .на .обучение .са .ефективни .за .по-пълноценна .професионална .подго-

товка .на .студентите .от .специалностите .„Предучилищна .педагогика .и .чужд .език“ .и .„Начална .
училищна .педагогика .и .чужд .език“ .

 .y Активните . обучителни . технологии . стимулират . творческата . и . познавателна . активност, .
мотивират .за .учене, .улесняват .комуникацията .с .преподавателя, .стимулират .професионал-
ния .интерес, .улесняват .усвояването .и .затвърдяването .на .знанията, .уменията .и .навиците .

 .y Важно . условие . за . оптимизиране . методиката . на . практическата . подготовка . на . студенти-
те .от .педагогическите .специалности .е .творческият .подход .и .стремежът .на .преподавателя .
по .„Краезнание“ .да .използва .най-подходящите .методи .и .средства .на .обучение, .стимулиращи .
творческото .мислене, .познавателната .активност .и .професионалния .интерес .на .студентите .
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DaNubE plaIN. prESENTaTIoN for 4Th GraDE
radoslava angelova ruseva
Secondary School „otets paisii“ byala 

abstract. „Danube .plain“ .is .interactive .presentation .created .in .Microsoft .Power .Point .application .by .using .
Microsoft .Visual .Basic .for .Applications . .The .aim .is .to .help .fourth .graders .in .their .preparation .for .subject .„Man .and .
Society“ .making .the .lesson .for .Danube .Plain .accessible, .various .and .easier .to .remember . .The .content .is .compatible .
with .the .exercises .in .the .workbook .from .Bulvest .publisher .to .help .students .for .filling .and .right .dealing .with .the .
homework . .The .idea .is .that .while .working .with .the .presentation .to .use .different .kind .of .maps .and .to .master .the .
information .they .bring . .To .acquire .permanent .knowledge .on .this .topic .

Keywords: interactive .presentation, .ICT .in .Education, .Primary .School .Education, .good .teaching .practices, .
Methodology .of .Social .Sciences

Със .стартирането .на .проект .BG051PO001-3 .1 .06 .„Подобряване .на .качеството .на .образованието .
в .средищните .училища .чрез .въвеждане .на .целодневна .организация .на .учебния .процес“ .много .училища .
се .възползваха .от .него, .сред .тях .и .нашето .
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Условията . и . редът . за . провеждане . на . целодневната .
организация .на .учебния .процес .за .учениците .от .1 . .до .8 . .
клас .са .регламентирани .в .Рамкова .програма .за .целоднев-
на .организация .на .учебния .процес . .Според .тази .програ-
ма .организацията .на .дейностите .в .полуинтернатните .
групи .(ПИГ) .включва .следните .режимни .моменти: .

 .y Обяд, .организиран .отдих .и .спорт .– .2 .часа;
 .y Самоподготовка .– .2 .часа;
 .y Дейности .по .интереси .– .2 .часа .

Самоподготовката . като . основен . момент . в . цело-
дневното .обучение .има .за .цел .да .допринесе .за .трайно .ус-
вояване .на .учебния .материал .и .да .съдейства .за .формира-
не .на .навици .за .самостоятелно .учене .с .разбиране .на .уче-
ниците, .обхванати .в .ПИГ . .

Част . от . учениците . са . по-бавни . и . усвояват . по-
трудно .необходимите .знания . .Това .значително .влияе .и .
върху .времето .им .за .справяне .с .поставените .им .домаш-
ни .задачи . .Немаловажен .е .фактът, .че .в .следобедните .ча-
сове .учениците .са .по-изморени .и .разсеяни, .въпреки .че .в .
отдиха .са .имали .възможност .да .се .разтоварят .умстве-
но .и .психически . .Тогава .урокът, .ако .изобщо .се .прочете, .става .труден, .защото .ученикът .не .умее .сам .
да .извлече .най-важното, .разсеянн .е .и .не .може .да .се .съсредоточи .върху .фактите .в .учебното .съдържа-
ние . .Често .математиката .и .българският .език .отнемат .голяма .част .от .времето .за .самоподготов-
ка . .Затова .се .налага .материалът .по .разказвателните .предмети .да .се .доусвоява .и .в .часовете .за .дей-
ностите .по .интереси . .В .гореспоменатата .рамкова .програма .те .са .регламентирани .в .пет .направле-
ния: .наука, .изкуства, .спорт, .образователни .и .развиващи .игри, .където .се .старая .да .използвам .знани-
ята .на .учениците .по .ИТ . .

Компютърът .особено .в .начален .етап .се .възприема .като .игра .от .учениците . .С .него .отегчението .
се .заменя .с .желание .за .работа, .урокът .се .превръща .от .учене .в .игра .и .използването .му .освен .като .на-
гледно .средство, .може .да .покаже .на .ученика .кога .и .къде .греши . .

С .компютрите .учебното .съдържание .е .по-достъпно .и .интересно .за .учениците, .затова .в .послед-
но .време .се .появяват .все .повече .възможности .за .използването .им .като .средство .за .обучение .– .елек-
тронни .тестове, .електронни .учебници .и .образователни .игри . .Появиха .се .доста .сайтове .с .образова-
телна .цел .[4] . .

Приемат .се .следните .моменти .при .използване .на .иновационен .модел .[5]:
 .y разчупване .на .традиционния .стил .на .преподаване;
 .y мотивиране .за .усвояване .на .знания;
 .y развиване .на .умения .за .самостоятелна .работа .с .учебния .материал;
 .y подобряване .на .условията .за .работа .с .изявените .ученици;
 .y въздействие .върху .по-голям .брой .сетива;
 .y формиране .на .качества .като .самосъзнание, .самоконтрол, .сътрудничество, .последователност;
 .y възможност .за .учебно-методическа .помощ .на .учениците .при .самостоятелната .им .работа;
 .y възможност .за .онагледяване .на .учебня .материал .(таблици, .чертежи, .схеми);
 .y възможност .учениците .самостоятелно .да .търсят .източници .на .информация .

Още .Конфуций .е .казал: .„Чух .и .забравих . .Видях .и .запомних . .Преживях .и .разбрах .“ .Отдавна .е .дока-
зано, .че .една .информация .се .възпирема .по-добре, .когато .за .нейното .усвояване .участват .повече .се-
тива, .затова .все .повече .учители .избират .да .работят .с .различни .презентации . .Презентацията, .коя-
то .представям .е .направена .за .компютърен .кабинет, .където .всеки .ученик .има .възможност .да .рабо-
ти .с .нея, .а .не .само .да .я .наблюдава, .тъй .като .процесът .на .осмисляне .е .процес .на .преживяване . .Тя .поз-
волява .на .учениците .да .работят .с .темпото, .което .им .е .нужно, .сами .да .преценят .своите .възможнос-
ти, .като .естествено .получават .помощ .при .нужда .и .да .се .учат .от .собствените .си .грешки, .но .изис-
ква .и .да .имат .определени .знания .и .умения .за .работа .с .компютър . .За .целта .е .нужно .на .всеки .компю-
тър .в .кабинета: .

1 . . да .се .инсталира .програмата .Microsoft .PowerPoint .2010;

Фигура 1. Стартиране на презентацията
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2 . . да .е .качена .папката .Дунавска равнина. Нейните подпапки .– .Полезни .изкопаеми .и .Селско .стопан-
ство .се .копират .в .папката .Моите картини. .Целесъобразно .е .да .се .използва .папката .Моите .кар-
тини .при .работа .с .програма .Paint . .За .по-лесен .избор, .самата .презентация .трябва .да .може .се .
отвори .от .десктопа . .За .целта .тя .трябва .да .е .поставена .там .или .да .е .създаден .пряк .път .до .
нея . .Това .става .като .се .щракне .с .десен .бутон .на .мишката .върху .файла .Дунавска .равнина .pps .и .
от .контекстното .меню .се .избере .с .ляв .бутон .на .мишката .Send .to/Desktop .(create .shortcut) .или .
Изпрати .до/Десктоп .(Създай .пряк .път) . .За .предпочитане .е .вторият .начин, .тъй .като .има .ве-
роятност .някой, .който .е .работил .на .дадения .компютър .да .я .изтрие .оттам .

3 . . Ако .не .са .разрешени .макросите, .при .стартирането .на .презентацията, .се .появява .прозорец, .в .
който .се .иска .потвърждение .за .разрешаването .им .в .тази .презентация . .За .целта .е .нужно .да .се .
избере .опцията .Enable .content .for .this .session .и .да .се .потвърди .с .ОК . .

За .да .се .разрешат .макросите, .трябва .да .се .изпълнят .следните .стъпки: .File/Options/Trust .center/
Trust .Center .Settings…/Enable .All .Macros/ОК/ОК .(Файл/Опции/Център .за .сигурност/Настройки .на .цен-
търа .за .сигурност/Разреши .всички .макроси/ОК/ОК) .

 .  .

 .
Фигура 2. Стъпка 1, 2 и 3.

За .да .не .се .появяват .прозорци .при .стартирането .на .презентацията, .които .да .смущават .учени-
ците, .е .за .предпочитане .да .се .избере .последната .опция .

Веднъж .направени .промените .важат .за .всички .презентации .
Презентацията, .която .избрах .да .представя .е .за .урок .по .Човекът .и .обществото .за .4 . .клас .по .из-

дателство .„Булвест“ . .Предвидена .е .за .два .учебни .часа .и .дава .възможност .на .учениците .да .си .напра-
вят .предварително .проверка .дали .отговорът .им .е .правилен .преди .да .го .напишат, .като .им .помага .да .
си .изведат .правилните .изводи . .При .изход .от .програмата .могат .да .се .запазят .промените .в .нея .и .та-
ка .следващия .час .учениците .да .продължат .от .задачата, .до .която .са .стигнали .

Тема: .„Дунавската .равнина“
 .y Цел: .Учениците .да .се .запознаят .с .географското .положение, .природните .особености .на .Дунав-

ската .равнина, .по-големите .селища .и .трудовата .дейност .на .хората .в .нея .
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 .y Задачи: .
1 . . Да .определят .по .карта .местоположението .на .географската .област .Дунавска .равнина .(слайд .

2) .
2 . . Да .описват .природата .по .карта .(слайд .2) .
3 . . Да .се .запознаят .с .природните .богатства .в .съответната .област .и .селскостопанската .дей-

ност .на .хората .в .нея .(слайд .3) .
4 . . Да .разказват .за .посетен .град .(слайд .4) .
5 . . Да .дават .съвети .за .опазване .на .родната .природа .– .ез . .Сребърна .и .р . .Камчия .(слайд .4) .

 .y Очаквани .резултати:
6 . . Описват .и .сравняват .местоположението, .природните .особености, .трудовата .дейност .на .

хората .и .по-големите .градове .в .Дунавската .равнина .
7 . . Назовават .някои .защитени .територии .или .обекти .и .по-главни .замърсители .на .околната .сре-

да .в .Дунавската .равнина .
 .y Понятия: .речна .долина, .приток, .резерват, .добив, .селскостопанска .култура .
 .y Необходими .материали .за .ученика: .учебник, .учебна .тетрадка, .химикал . .

Ако .компютрите .не .стигат .за .всеки .ученик, .работят .в .екип .по .двама .
Много .често .освен .да .научат .уроците .по .Човекът .и .обществото .и .Човекът .и .природата .учени-

ците .имат .да .работят .в .учебната .тетрадка .за .съответния .урок . .Поради .това .представената .пре-
зентация .е .ориентирана .към .това . .За .да .могат .да .изпълнят .упражненията .в .нея, .учениците .трябва .
да .осмислят .най-важното, .да .си .направят .правилните .изводи .и .да .формулират .правилно .отговора . .

 .
Фигура 3. Слайд 1. Заглавен слайд

Преминаването .между .слайдовете .и .изхода .от .презентацията .става .чрез .бутони . .
След .като .се .премине .на .втория .слайд, .учениците .трябва .да .попълнят .текст, .който .е .даден .ка-

то . упражнение . 1 . . в . учебната . тетрадка . към . учебника . . Като . щракнат . върху . името . на . природния .
обект, .който .е .подчертан .като .хипервръзка .се .появява .допълнителна .информация .за .съответния .
обект . .

 .  .
Фигура 4. Слайд 2. Първоначален изглед, Помощ за задачата



261

методика на обучението по общество и природа

Ако .ученикът .въведе .грешен .отговор, .се .получава .прозорец, .който .го .подканва .да .опита .отново . .
Така .учениците .имат .възможност .да .коригират .допуснатите .правописни .грешки . .При .правилно .из-
писване .на .думата, .отговорът .се .появява .в .слайда .на .мястото .на .многоточието .

Третият .слайд .съдържа .връзка .към .програмата .Paint . .Той .подпомага .изпълнението .на .упр . .3, .в .кое-
то .се .изискват .знания .за .полезните .изкопаеми .и .добива .на .селскостопанските .култури .в .Дунавска-
та .равнина .

За .да .разберат .учениците .какво .трябва .да .правят, .е .нужно .да .щракнат .върху .надписът .Задачи .

 .
Фигура 5. Слайд 3. Пъровначален изглед, Преглед на задачите .

При .щракване .върху .картата .се .отваря .графичния .редактор .с .вмъкнатата .карта .на .България, .къ-
дето .учениците .работят .като .използват .знанията .си .по .ИТ .за .вмъкване .на .изображение .в .графич-
ния .редактор .Paint . .Тук .учениците .трябва .да .вмъкнат .символите .на .полезните .изкопаеми .и .селско-
стопанските .култури, .с .които .е .известна .Дунавската .равнина . .След .като .приключат .и .затворят .
редактора .промените .ще .се .отразят .и .в .презентацията .

 .
Фигура 6. Работа в програмата Paint в Windows 7

В .четвъртия .слайд .учениците .трябва .да .надпишат .имената .на .водните .басейни, .които .са .при-
тоци .на .река .Дунав . .Изяснява .се .терминът .приток . .Учителят .показва .как .става .това .с .р . .Русенски .
Лом, .защото .нейното .име .не .е .на .картата .в .учебника . .По .същия .начин .учениците .въвеждат .имената .
на .градовете, .които .са .разположени .в .Дунавската .равнина . .За .целта .трябва .да .щракнат .върху .кръг-
четата, .обозначаващи .мястото .на .градовете . .
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 .

 .
Фигура 7. Слайд 4. Първоначален изглед, Преглед на задачите,Избор на обект от картата, 

Въведен грешен отговор

При .верен .отговор .се .появява .името .на .града . .Появилото .се .име .е .препратка .към .друг .слайд, .къде-
то .има .снимки .с .продукти .от .трудовата .дейност .на .хората .или .други .известни .факти .за .града . .За .да .
се .справят .с .тази .задача, .учениците .трябва .да .са .осъзнали .не .само .кои .градове .се .намират .в .Дунавска-
та .равнина, .но .и .къде .са .разположени . .Те .не .могат .да .продължат, .ако .не .въведат .името .на .града .правил-
но . .Така .се .мотивират .да .откриват .точното .място .на .града .и .да .изписват .неговото .име .без .грешки .

 .  .
Фигура 8. Слайд 4. Въведен верен отговор; слайд 5. Информация за избрания град

Чрез .снимките .учениците .могат .да .научат .с .какво .са .известни .съответните .градове .и .това .да .
им .помогне .при .попълването .на .упр . .2 .и .4 .от .учебната .тетрадка .
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 .
Фигура 9. Слайд 4. Попълнена карта

Учениците, .които .работят .бързо, .могат .да .използват .виртуалната .карта .на .България, .за .да .по-
сетят .градовете .и .да .разгледат .някои .от .забележителностите, .с .които .са .известни . .За .целта .тряб-
ва .да .въведат .имената .на .всички .водни .басейни .и .градове, .зададени .на .картата .в .слайда . .После .в .до-
лния .десен .ъгъл .на .картата .се .появява .компас .и .трябва .да .щракнат .върху .него, .за .да .се .зареди .сайта . .
Необходимо .е .да .има .връзка .с .интернет . .

Фигура 10. Страница от сайта с виртуалната карта на България

След .като .всички .ученици .въведат .имената .на .градовете, .чрез .жребий .се .определя .кой .град .ще .
представя .дадения .ученик .и .го .избира .чрез .щракване .върху .името .му . .Учениците .трябва .да .опишат .
къде .се .намира .този .град .и .с .каква .трудова .дейност .се .занимават .хората, .живеещи .там . .Тук .се .из-
ползва .и .терминът .речна .долина, .за .да .се .обозначи .местоположението .на .някои .градове . .Дават .оцен-
ка .на .основните .замърсители, .които .са .резултат .от .тази .дейност .и .предлагат .как .да .се .предотвра-
ти .това . .

В .миналите .уроци .учениците .са .се .запознали .с .резерват .„Сребърна“ .и .река .Камчия . .Могат .да .раз-
кажат .и .от .какво .значение .за .опазване .на .фауната .и .флората .са .тези .местности .

След . приключване . на . работата . със . затварянето . на . презентацията . се . появява . възможност . за .
учениците .да .запишат .работата .си, .ако .желаят .да .запазят .промените .за .следващото .си .влизане . .
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 .
Фигура 11. Слайд 4. Приключване на работа

Презентацията .е .подходяща, .както .за .затвърдяване .на .урока, .така .и .за .неговото .представяне .
като .нови .знания .в .час . .За .да .се .вмести .във .времето .за .един .учебен .час, .ако .учениците .работят .бав-
но, .учителят .може .да .не .изисква .от .тях .да .въвеждат .имената .на .всички .реки .и .градове, .но .задължи-
телно .трябва .да .въведат .поне .едно .име, .за .да .могат .да .видят .снимковия .материал .за .този .град .и .да .
говорят .за .него . .Така .другите .ученици .ще .научат .за .града .от .своя .съученик, .докато .слушат .неговия .
разказ . .За .да .стигнат .заедно .до .този .момент, .по-бързите .от .тях .могат .да .работят .по .упражнени-
ята .в .учебната .тетрадка .

Визуализирането .на .учебното .съдържание .помага .на .учениците .да .осмислят .по-добре .информа-
цията .за .конкретния .град . .Освен .това, .заменянето .на .текста .с .картинки, .мотивира .и .по-посред-
ствените .от .тях .да .вземат .участие .в .описанието, .като .им .дава .самочувствието, .че .могат .да .се .
справят .с .поставената .задача . .Освен .това, .ако .работят .в .екип .по .двама .могат .да .си .помагат .

Изучаването . на . географските . области . е . свързано . преди . всичко . с . картата . на . България, . което .
предполага .разпознаването .на .символите .от .различните .видове .карти . .Презентацията .за .Дунавска-
та .равнина .следва .четирите .точки .от .обобщителния .урок .за .описание .на .географските .области: .ге-
ографско .положение, .природа, .трудова .дейност .и .селища . .Работейки .с .презентацията, .учениците .
използват .различни .видове .карти, .за .да .анализират .и .осмислят .информацията . .Така .се .развива .зри-
телната .памет .на .децата .и .умението .им .за .добра .ориентация . .С .това .учениците .могат .да .поемат .
контрола .върху .ученето .си, .което .повишава .интереса .им .към .учебния .процес, .като .ги .подтиква .да .
участват .по-активно .в .обсъждането .на .информацията .

литертура:
1 . . http://allday .mon .bg/ramkovaprograma .pdf .– .Рамкова .програма .за .целодневна .организация .на .учеб-

ния .процес
2 . . http://www .minedu .government .bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/educational_

programs/4klas/obshtestvo_4kl .pdf .– .Учебна .програма .по .Човекът .и .обществото .4 . .клас
3 . . http://infopedagog001 .blogspot .com/p/blog-page .html .– .Използване .на .мултимедия .в .преподаване-

то .и .ученето .
4 . . http://www .bulgaria-vr .com/bg/home .html .– .образователен .сайт
5 . . http://infopedagog001 .blogspot .com/p/blog-page .html . – . Приложение . на . мултимедията . в . обуче-

нието .
6 . . Учебник .и .учебна .тетрадка .по .Човекът .и .обществото .за .4 . .клас .на .издателство .„Булвест“ . .С .
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playING carDS „carEErS IN compuTING“
assoc. prof. Galina momcheva phD, assist. prof. Veselina Spasova, Nikolay Kirilov – student
Varna free university „chernorizets hrabar“, Varna

abstract. The .article .represents .research .and .the .development .process .of .creating .the .playing .cards .for .primary .
school .students .„Careers .in .Computing“ . .We .hope .these .cards .will .play .an .important .role .in .everyday .students’ .
career . planning . and . will . be . helpful . for . teachers . and . schools . . We . accept . ourselves . like . a . media . that . connects .
educational .institutions .and .IT .business .and .sharing .knowledge .for .computing .to .benefit .society .

Keywords: education, .primary .school, .professions, .career .development

В .ежедневието .си .се .сблъскваме .с .хора, .които .не .знаят .какво .биха .работили .като .избират .специ-
алности, .свързани .с .компютри . .Пазарът .на .труда, .свързан .с .ИТ .се .развива .много .бурно . .Необходими .
са .много .повече .и .много .по-добре .подготвени .специалисти, .които .да .работят .в .тази .сфера . .Доклади .
на .фирми .от .ИКТ .индустрията .показват .ясно .необходимостта .от .много .кадри .в .областта .на .ИТ .в .
България .през .следващите .няколко .години .[2] . .

За .съжаление .в .описаните .в .края .на .документа .„Стратегически .изисквания .на .софтуерната .ин-
дустрия .за .реформа .на .образователната .система“ .добри .практики .са .вписани .тези, .към .които .кон-
кретните .фирми .са .свързани .и .не .са .описани .практики .като .тази .на .ScratchBG .[2] .

Статистиките .показват .огромно .търсене .на .подобни .кадри .в .цял .свят . .Освен .голямото .търсе-
не .трябва .да .отбележим .и .възможността .хората .да .работят .във .фирми .онлайн .без .дори .да .напускат .
страната .си .– .възможност .каквато .има .всеки .зает .в .ИТ .бизнеса . .Една .друга .доста .специфична .осо-
беност .е, .че .квалифицираният .човек .може .да .работи .без .да .е .необходимо .да .чака .дипломата .си . .Той/
тя .може .да .бъде .разпознат .от .работодатели, .че .може .да .работи .за .тях .и .по .време .на .следването .си, .
а .дори .и .по-рано . .

Същевременно .към .ИТ .бранша .се .ориентират .и .все .повече .жени . .Според .списание .Forbes .за .2012 .г .
най-добре .платените .професии .за .жени .са: .аптекар, .адвокат, .мениджър .на .ИТ .отдел, .хирург, .изпъл-
нителен .директор, .медицинска .сестра, .разработчик .на .софтуер, .анализатор, .мениджър .човешки .ре-
сурси, .психолог, .програмист, .терапевт, .анализи .в .управлението, .учен-физик, .здравен .мениджър, .ком-
пютърен .системен .аналитик, .учен-медик, .мениджър .маркетинг .и .продажби, .преподавател .след .сред-
но .образование .

Малко .подрастващи .обаче .знаят .какво .представляват .тези .професии .и .какво .правят .хората .в .
тях . .При .ориентирането .към .професии, .свързани .с .компютри .трябва .да .имаме .предвид .и .непрекъс-
натата .поява .на .нови .технологии, .водещи .до .нови .дейности, .необходимостта .от .нови .знания, .от .
които .естествено .възниква .и .появата .и .налагането .на .нови .професии .

При .създаването .на .картите .с .професии .за .компютри .взехме .за .основа .националният .класифи-
катор .за .професиите .и .след .серия .от .итерации .ги .ограничихме .до .12 . .Това .бяха: .Техник .компютър-
ни . системи, . Администратор . компютърни . мрежи, . Консултант . сигурност . на . данни, . Компютърен .
оператор, . Специалист . дигитални . изкуства, . Графичен . дизайнер, . Мултимедиен . дизайнер, . Експерт .
предпечатна .подготовка, .Уебдизайнер, .Компютърен .аниматор, .Програмист .и .Тестер .[3] .

При .създаването .на .графичните .карти, .които .да .изобразяват .тези .професии .стигнахме .до .не-
възможността .да .покажем .някои .специфики .само .с .рисуване, .така .отпаднаха .специалист .дигитални .
изкуства .и .експерт .предпечатна .подготовка . .

Вдъхновени .от .красивите .карти .за .професии .„Смях .– .карти .с .професии“ .на .издателство .Клевър .
Бук .(http://cleverbook .net) .решихме .да .създадем .карти .за .професии, .свързани .с .ИТ .бизнеса . .Създадохме .
първоначалните .варианти .и .се .консултирахме .с .начални .учители, .които .препоръчаха .ориентировъч-
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Николай Дафинов кирилов – студент
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на .начална .възраст .на .употребата .им .в .4 .клас . .След .нови .консултации .с .учители, .родители .и .деца .на .
тази .възраст .решихме .картите .да .са .за .оцветяване .

Макар, .че .изучаването .на .професии .е .в .учебните .програми .на .1 .и .2 .клас, .смятаме .категорично, .че .
е .необходимо .да .се .продължи .темата .в .контекста .на .промяната .на .желанията .на .децата, .проявата .
на .различни .техни .нагласи, .рефлексия .относно .техните .възможности .и .особено .на .„Това, .което .го .
уча .за .коя .професия .ще .ми .трябва“ . .За .децата .на .тази .възраст .е .много .важно .за .бъдещата .им .работа .
„Кой .как .изглежда“, .т .е . .да .изглеждаш .значим . .Това, .което .трябва .да .разберат .е, .че .за .да .правят .тази .
работа .е .необходимо .да .положат .усилия .да .се .подготвят .за .тази .професия . .Затова .чрез .картите .им .
обръщаме .внимание .на .това .за .коя .професия .какво .се .учи .

Нарисуваните .карти .минаха .през .серия .от .тестове . .Една .група .студенти .от .две .магистърски .
програми .(web .дизайн .и .софтуерно .инженерство) .и .една .група .служители .на .Технологичен .инсти-
тут .на .ВСУ, .в .който .работят .хора .с .най-различни .от .посочените .професии .(Фигура .1) . .Тези .тесто-
ве .спомогнаха .за .усъвършенстването .на .графичното .представяне .на .професиите, .за .да .отговарят .
по-точно .на .представите .на .повече .хора .

Фигура 1. Разпознаване на професиите
На .фигура .2 .е .изобразен .Тестер . .Тук .тестерът .тества .компютърни .игри . .За .много .хора .това .гра-

фично .представяне .е .на .геймър . .Геймърът .реално .може .също .така .да .бъде .и .тестер . .Разбира .се .има .и .
други .видове .тестери .

Освен .рисунка .за .всяка .от .професиите .има .карти .за .инструментите, .които .всеки .специалист .из-
ползва . .За .разлика .от .типичните .карти .с .професии .тук .е .трудно .да .сложим .рисунка .на .работно .мяс-
то, .и .отделна .рисунка .на .специалиста, .поради .приблизителното .съвпадение .на .работното .място .и .
липсата .на .работно .облекло . .Не .може .винаги .да .се .изобрази .и .резултатът .каквото .е .направил .този .спе-
циалист . .Така .тези .карти .стават .малко .по-особени .от .всички .останали, .познати .за .професии . .

Има .обаче .празни .карти, .на .които .ученикът .трябва .да .записва .какво .трябва .да .се .учи, .за .да .ста-
неш .такъв . .Подготвили .сме .да .се .записва .с .молив . .Ученикът .попълва .тази .информация .постоянно, .
това, . което . осъзнае, . това . което . научи . от . новите . видео . филми, . които . гледа . и . хората, . които .
представят .какво .работят .

Картите . са . само . една . провокация . към . системното . ангажиране . на . вниманието . на . ученици, .
родители . и . учители . към . кариерното . развитие . . В . сайта . на . „Иновации . и . консултиране“ . (http://
innovateconsult .net) .ще .търсите .и .намирате .линкове .и .информация, .подпомагаща .тази .дейност, .коя-
то .не .е .еднократен .акт, .а .е .процес . .С .течение .на .времето .се .надяваме .да .ангажираме .и .български-
те .фирми .от .софтуерната .индустрия .и .ИТ .бранша .като .цяло .към .илюстрирането .на .тази .дей-
ност . .Интересно .е .да .споделим, .че .някои .досегашни .изследвания .за .професиите .и .хората .в .тях .са .
неактуални .поради .новите .изисквания .на .бизнеса .към .тях .
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сЪВРЕМЕННИ ТЕхНОлОГИЧНИ РЕШЕНИя ПРИ ОбУЧЕНИЕТО ПО НАРОДЕН 
ИНсТРУМЕНТ В ЧАсОВЕТЕ ПО ИЗВЪНклАсНА ПОДГОТОВкА *

Фигура 2. Тестер

Нашата .работа .с .картите .за .професии .с .компютри .ще .продължим .в .направление .допълване .на .
мултимедийни .ресурси, .подпомагащи .коя .професия .какво .се .прави, .а .също .и .с .допълване .на .диагности-
ка .за .темперамента .и .нагласите .на .учащите .в .тяхното .развитие . .Чудесна .роля .в .този .процес .може .
да .окаже .електронното .портфолио, .ако .се .изгради .като .автоматизирана .система .

литература:
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учебни .програми
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система, .2012, .www .basscom .org/requirements .aspx, .10 .7 .2013
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coNTEmporary TEchNoloGIcal SoluTIoNS for TEachING folK INSTrumENT claSSES 
IN ExTracurrIcular TraINING

Konstantin Kirchev fidanchev
144th Secondary School, Sofia

abstract. This .report .describes .an .achieved .good .teaching .practice .for .the .implementation .of .„Contemporary .
technological .solutions .for .teaching .folk .instrument .classes .in .extracurricular .training“ .with .participation .of .20 .
children .from .144 .„Narodni .Buditeli“ .High .School .in .the .club .„Svirdzhii“ .and .club .„Pesnite .na .moya .rod“ .on .the .
project .„Uspeh“ .

Presented .technologies .and .methods .are .basis .for .the .experimental .part .of .the .thesis .of .Konstantin .Kirchev .
Fidanchev, .PhD .student .at .Sofia .University .St . .„Kliment .Ohridski“ . .The .used .methods .and .techniques .will .be .
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described . in . detail . and . presented . via . interactive . formats . and . applications . developed . to . complete . his . studies . .
After .completion .of .the .experiment, .there .will .be .compared .the .advantages .and .disadvantages .of .using .interactive .
communication .technologies .in .teaching .a .folk .instrument .

Keywords: folk . instrument, . interactive . communication . technologies, . technological . solutions . for . teaching, .
good .teaching .practice, .project .„Uspeh“ .

Статията .представя .добра .педагогическа .практика .от .преподавателската .дейност .на .автора, .
реализирана .чрез .11-та .област .на .извънкласни .и .извънучилищни .дейности .по .проект .„Успех“ . .

Извънкласните . и . извънучилищни . дейности . (ИИД) . са . форма . на . организация . и . взаимодействие .
между . дейността . на . учителя . и . учениците . с . цел . осъществяване . на . конкретни . задачи, . свързани . с .
удовлетворяване .на .интересите .и .творческите .търсения .на .учениците .извън .държавните .образо-
вателни .изисквания .за .учебно .съдържание . .Те .се .осъществяват .на .доброволен .принцип, .по .желание .на .
учениците, .със .съгласието .на .родителите . .В .подобни .форми .на .обучение .лекторът .има .възможност .
да . „излезе“ . извън . рамките . на . формалните/стандартизирани . методи . на . преподаване . и . да . използва .
свои . собствени . технологични . решения . в . процеса . на . усвояване . на . знания . . Използваните . методи . и .
средства .могат .да .бъдат .разделени .на .две .основни .групи: .активни .и .интерактивни .

Активните .методи .на .преподаване .са: .изнасяне .на .лекции; .преподаване .на .музикален .материал; .
общи .репетиции; .индивидуални .часове .и .др . .

Интерактивните .методи .на .преподаване .са: .изследване; .слушане .и .музикален .анализ .във .форма-
та .на .беседа; .нотиране .и .хармонизиране; .дешифриране; .разучаване .на .различни .песни, .танци .и .хора .с .
помощта .на .компютърно-музикални .програми, .аудио .визуални .технологии, .видеоуроци, .видкастове .
[4] .и .др . .Под .интерактивност .разбираме .всякаква .форма .на .двустранна .комуникация .– .двама .или .по-
вече .души; .човек .и .електронна .система; .две .или .повече .електронни .системи . .При .интерактивност-
та .системата .комуникира .чрез .поредица .от .действия .и/или .съобщения .с .друга .система/системи .ка-
то .всяко .действие .или .съобщение .е .свързано .и .породено .от .предишните .такива . .Интерактивност-
та .дава .възможност .на .ученика .да .навигира/да .се .придвижва .в .информационния .масив .според .своите .
цели, .индивидуални .възможности .и .потребности . .„Интерактивна .е .онази .технология, .в .чието .кон-
струиране .са .заложени .механизми .и .стратегии .за .взаимодействие .с .потребителя“ .[3] . .Терминът .„ин-
терактивност“ .се .свързва .с .управлението .на .интерфейса .– .ученикът .извършва .определено .дейст-
вие .(напр . .„кликва“ .върху .бутон .или .влачи .обект .на .екрана) .и .компютърът .отговаря .на .това .негово .
действие .чрез .звук, .анимация .или .появява .на .нов .текст . 

Работата .в .ИИД .по .проект .„Успех“ .се .осъществява .след .предварително .одобрена .програма . .Це-
ли .на .програмата:

 .y Развиване .потенциала .на .талантливи .деца .и .ученици .и .изграждане .на .начална .база .от .музикал-
но-изразни .средства .за .тяхната .бъдеща .успешна .реализация . .

 .y Създаване .на .бъдещи .музиканти .с .богата .естетическа .култура, .възпитана .в .духа .на .тради-
ционната .ценностна .система .

 .y Насочване .на .енергията .на .младите .хора .към .желанието .за .творческа .изява, .допълнителни .ин-
телектуални .и .практически .умения .в .творческо .отношение .и .социализация .на .учениците .

От .поставените .цели .произлизат .и .основните .задачи:
 .y Да .се .създадат .условия .за .развитие .на .умения .и .възможност .за .творческа .изява .на .учениците .

чрез .използване .и .прилагане .на .иновационни .педагогически .методи .на .учене .и .преподаване .
 .y Да .се .използват .свободно .компютърно-музикални .програми .и .аудио-визуални .технологии .при .

обучението .по .народни .инструменти .
 .y Да .се .развие .метроритмичният .усет .на .учениците .чрез .свирене .в .интерактивна .електронна .среда .
 .y Да .се .научат .тоновите .имена .и .трайността .на .нотите .с .помощта .на .мултимедийни .и .web-

базирани .игри .
 .y Да .се .представят .резултатите .от .дейността .на .клубовете .по .проекта .чрез .публични .изяви .и .

самостоятелен .концерт, .с .помощта .на .партньорите .на .проекта . .
 .y Да .се .повиши .нивото .на .знания .у .учениците .за .българските .народни .инструменти, .български-

те .народни .песни .
 .y Да .се .овладее .спецификата .на .музикално .фолклорните .области .и .използваната .орнаментика .в .

тях .чрез .специално .подготвени .видеоуроци .
 .y С .помощта .на .презентационни .уроци .учениците .да .се .запознаят .с .произхода .и .многообразието .

на .фолклора, .песните .и .музикалните .изпълнения .в .традициите .и .обичаите . .
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 .y Да .придобият .познания .за .изпълненията .в .миналото .и .да .оценят .музикалното .наследство, .съх-
ранено .до .днес, .чрез .предаване .на .знания .от .поколение .на .поколение .с .помощта .на .аудио-визу-
ална .техника .

Възпитателното .и .образователното .въздействие .на .народната .музика .върху .децата .на .всички .
възрасти .е .неоспоримо . .Обучението .в .ИД .е .форма .на .социално .общуване . .Внася .стройна .система .от .
знания .в .съответно .творчество, .развива .детския .фолклор .като .явление, .усъвършенства .речевата .
комуникация .и .историческата .култура . .

Най-големи .трудности .се .срещат .при .първите .опити .за .овладяване .на .нотното .писмо .при .деца-
та . .Този .проблем .се .решава .до .известна .степен .с .използването .на .мултимедийни .и .web-базирани .игри .
за .разпознаване .тоновите .имена .и .трайността .на .нотите . .В .днешно .време .се .срещат .много .таки-
ва, .направени .по .атрактивен .начин, .който .да .стимулира .интереса .и .мотивация .на .децата . .Звуците .
са .подходящо .подбрани .спрямо .случващото .се .на .екрана, .а .оформлението .и .дизайнът .са .съобразени .с .
възрастовата .граница .в .начален .етап .на .обучение . .Разделени .са .в .две .категории: .

1 . .Тоново-височинни .– .предназначени .за .изучаване .тоновите .имена, .според .местоположението .на .
нотите .върху .петолинието .

 y Note Names .(тонови .имена) .– .целта .на .играта .е .да .се .изпишат .буквените .названия .на .по-
казаните .ноти .на .петолинието .(фиг . .1) . .Правилното .изписване .на .буквите .оформя .смислова .
дума .и .позволява .преминаване .в .следващо .ниво . .Освен .затвърдяване .на .знанията .за .названията .
на .нотите .се .осъществява .и .междупредметна .връзка .с .ранното .чуждоезиково .обучение .по .ан-
глийски .език . .Броят .на .нотите .се .увеличава .пропорционално .спрямо .броя .на .нивото . .За .разви-
ване .на .тонововисочинния .слух .помага .и .прозвучаването .на .всяка .нота .със .съответната .висо-
чина . .http://www .classicsforkids .com/games/notename/notenames10b .swf .

Фигура 1, Екран от играта „Note Names“
 y Note Challenge (нотно .състезание) .– .целта .на .играта .е .да .се .усъвършенства .способността .

за .разпознаване .на .нотите . .Те .се .движат .отдясно .наляво .върху .петолинието .(фиг . .2), .като .по .
този .начин .се .придава .състезателен .характер .на .играта .за .време .

Фигура 2, Екран от играта „Note Challenge“
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За .всяка .позната .нота .се .дават .точки, .а .за .всяка .сгрешена .се .отнемат . .При .събиране .на .определен .
брой .точки .се .преминава .на .следващо .ниво, .където .движението .на .нотите .се .забързва .и .съответно .
времето .за .разпознаване .на .всяка .нота .се .скъсява . .Допълнително .усложняване .на .играта .е .и .смяната .
на .ключа .от .виолинов .на .басов . .http://musicteachersgames .com/noteChallenge .

 y Guitar One .(една .китара) .– .целта .и .принципът .на .точкуването .при .състезателния .харак-
тер .са .същите .както .в .предишната .игра . .Разликата .е .в .това, .че .тоновете .се .отбелязват .вър-
ху .китарен .гриф .(фиг . .3), .а .не .с .буквените .им .наименования . .Приложима .е .само .за .темперирани .
струнни-грифови .инструменти .с .определен .строй . .http://musicteachersgames .com/Guitar1 .

Фигура 3, Екран от играта „Guitar One“

2 . .Mетро-ритмични .– .за .изучаване .трайността .на .нотите .
 y Music Orphanage .(музикално .сиропиталище) .– .целта .на .играта .е .да .се .определи .метрична-

та .стойност .на .появяващата .се .нота .на .екрана .(цяла, .половина, .четвъртина .и .т . .н .) .за .опре-
делено .време .(фиг . .4) .

Фигура 4, Екран от играта „Music Orphanage“

Цветовото .различие .при .нотите .допринася .за .по-лесното .им .разпознаване . .При .верен .отговор .
нотата .застава .„усмихната“ .върху .петолинието .и .играчът .получава .точки . .При .грешен .отговор .
нотата .отива .„намръщена“ .в .„сиропиталището“ .отляво .на .екрана .и .не .се .присъждат .точки . .http://
musicteachersgames .com/Orphanage1 .

Един .от .основните .похвати, .заложени .в .методологията .на .настоящата .програма, .е .децата .да .
бъдат .извор .на .идеи .и .инициатор .на .предпочитаните .от .тях .произведения .за .научаване .и .предста-
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вяне .пред .публика . .Така .се .елиминира .липсата .на .желание .у .подрастващите .за .изучаване .на .конкретен .
музикален .материал . .В .програмата .е .заложен .модулен .принцип . .

Запознаването .на .учениците .със .съвременен .компютърно-музикален .софтуер .дава .възможност .
да .се .включват .активно .не .само .при .избора .на .пиеси, .постановки .и .танци .от .различни .краища .на .
страната, .но .и .да .участват .в .записването .на .партитурите, .съставянето .на .аранжиментите .или .
дешифрирането .им .от .записи . .

Предимства . при . използване . на . компютърно-музикални . софтуерни . продукти . (Sibelius, Finale, 
Cubase, Samplitude, VanBasco’s karaoke player, Ap Tuner и .др .):

 .y Позволяват .лесна .и .бърза .преносимост .на .информацията .– .работи .се .с .уеднаквени .елек-
тронни .файлови .формати .или .лесно .конвертируеми .помежду .си . .Могат .да .бъдат .прехвърляни .
през .глобалната .мрежа . .

 .y Дават .възможност .за .поставяне .на .индивидуални .задания, .които .лесно .да .бъдат .обеди-
нени .в .процеса .на .работа . .При .дешифриране, .нотиране .или .хармонизиране .на .дадено .произве-
дение .то .се .разделя .на .части, .които .се .разпределят .като .задача .за .самостоятелно .изпълнение . .
Произведението .може .да .бъде .обединено .от .някой .от .учениците .вкъщи .или .от .преподавате-
ля .в .следващия .учебен .час . .

 .y Развиват .метро-ритмичния .усет, .чрез .използване .на .електронен .метроном, .който .може .
да .поддържа .конкретно .темпо, .зададено .според .нуждите .на .ученика . .По .време .на .упражнения .
или .разучаване .на .нови .произведения .учениците .могат .да .свирят .едновременно .и .с .други .спе-
циално . разработени . програми-метрономи . или . външни . устройства . със . същото . предназначе-
ние .(фиг . .5) . .Електронният .метроном .позволява .създаване .на .предварителни .настройки, .кои-
то .лесно .да .бъдат .запаметени .и .използвани .след .време, .както .и .отмерване .в .неравноделни .раз-
мери .(фиг . .6) . .

 
Фигура 5. Електронен метроном на фирмата BOSS модел DB-90

 
Фигура 6. Екран от програмата „Tempo perfect Metronome“
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 .y Генерират .идеи .за .първи .композиционни .опити .в .процеса .на .работа . .При .нотирането .на .
дадено .произведение, .познавайки .възможностите .на .инструментите .си, .учениците .проявя-
ват .композиторски .талант .в .търсене .на .по-лесен .начин .за .изсвирване .на .конкретен .музика-
лен .материал .

 .y Усъвършенстват .тоново-височинния .слух .чрез .визуално .показване .на .абсолютната .висо-
чина .на .тоновете . .Програми .като .„AP .Tuner“, .са .много .подходящи .особено .при .нетемперирани .
инструменти .(кавал, .гайда, .гъдулка, .зурна .и .др .) .или .солфежиране .(фиг . .7а)

 
Фигура 7а програмата „Ap Tuner“ Фигура 7б. Тунер с щипка

Подобни .програми, .както .и .допълнителни .външни .устройства, .наречени .„тунери“ .се .използват .
основно . при . настройването . на . инструментите . . Те . разполагат . с . възможности . за . задаване . на . на-
стройки .за .конкретни .инструменти .или .промяна .на .избраната .честота .за .еталон .от .440Hz, .в .слу-
чай .че .някои .инструменти .не .позволяват .моментно .настройване .(напр . .акордеон, .роял, .пиано, .ду-
дук .и .др .) .Допълнително .предимство .на .т .нар . .„clip .tuner“ .(тунер-щипка) .е .вибрационният .принцип .
на .работа, .който .позволява .настройване .в .шумна .среда, .каквато .нерядко .се .получава .при .конкурси .с .
множество .участници .(фиг . .7б) . .

 .y Развиват .ладовия .усет . .При .„солфежиране“ .или .разчитане .на .„прима .виста“ .музикалният .
материал .от .хартиения .носител, .се .заменя .с .електронен .такъв .(дисплей .или .мултимедиен .про-
ектор) . .При .него .се .показва .точното .местоположение .чрез .движещ .се .маркер .(фиг . .8), .а .самата .
мелодия .се .възпроизвежда .чрез .периферни .устройства .(тон-колони) .

Фигура 8. Показване на маркера при просвирване на нотен текст

Позволява .се .включване .на .помощен .метроном, .коригиране .на .темпото, .смяна .на .тоналността, .
динамиката .и .тембъра .на .инструмента .

При .изпълнение .на .многогласна .партитура .Mixer-панелът, .позволява .подчертаването .или .заглу-
шаването .на .отделни .партии .или .гласове .от .конкретно .музикално .произведение .или .маркирана .част .
от .него .(фиг . .9) . .Обогатяването/опростяването .мелодически .и .хармонически .спомага .за .ладовото .
усъвършенстване . .Маркираните .елементи .могат .да .бъдат .многократно .повтаряни, .без .да .е .необхо-
димо .обръщането .на .страници .или .пускането .на .системата .отначало . .На .практика .ученикът .може .
да .симулира .свирене .в .реално .време .с .виртуални .музиканти .в .домашна .обстановка . .
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Фигура 9. Контролиране на отделните партии чрез Миксер панел

С .помощта .на .компютърно-музикален .софтуер .нотният .текст .се .коригира .или .транспонира .
много .бързо .и .лесно . .Отразява .се .на .момента .в .отделните .партии .(особено .при .работа .в .мрежа) . .Уле-
снява .се .нотописът, .разпечатването .и .размножаването .на .щимове . .Възможно .е .преобразуването .в .
различни .музикални .формати .с .учебна .или .демонстративна .цел . .Използва .се .за .съпровождащ .аранжи-
мент . .Позволява .звукозапис .на .професионално .ниво .и .разпространяване .в .търговската .мрежа, .след .
преобразуването .в .MIDI-файлове .[2] .в .комбинация .с .VST- .инструменти .[1] .

Работата .с .компютърно-музикален .софтуер .показва .интерактивността, .взаимодействието .на .
учениците .помежду .им .и .със .системата . .Създава .условия .за .дистанционно .обучение, .което .може .да .
бъде .косвено .или .в .реално .време .с .помощта .на .конферентна .видеовръзка .

Използването .на .съвременни .аудио-визуални .технологии .в .преподавателския .процес .помага .за .по-
лесното .осъзнаване .на .допуснати .грешки . .За .целта .се .прави .запис .на .изпълнението .на .ученика . .Съсре-
доточен .в .правилното .изсвирване, .той .не .може .да .осъзнае .допусканите .грешки .по .време .на .изпълне-
нието . .След .прослушването .на .записа .преподавателят .насочва .вниманието .на .ученика .към .допусна-
тите .грешки, .а .той .има .възможност .да .осмисли .ситуацията .вече .от .позицията .на .страничен .слу-
шател .или .наблюдател . .По .този .начин .може .да .се .коригира .постановка .на .свирене, .начин .на .звукоиз-
вличане, .грешно .изсвирен .нотен .материал, .динамика .и .много .други .често .допускани .грешки .от .уче-
ниците . .Честотните .и .модулационни .промени .при .звукообработката .също .могат .да .се .използват .
за .учебни .цели . .В .днешно .време .много .секвенсери .и .плейъри .позволяват .забавяне .и .детайлизиране .на .
определени .фрагменти .или .честоти .при .прослушване .и .анализ .на .музикални .произведения .

Чрез видеоуроци .или .видкастове могат .да .бъдат .показани .елементарни .умения: .свирене .на .раз-
лични .нотни .трайности; .помощни .уроци .при .използване .на .дадена .компютърно-музикална .програ-
ма; .украшения .и .различни .похвати .при .свирене .[5]; .методика .и .последователност .при .настройване .
на .инструмент .чрез .дигитален .тунер .и .др . .

Презентационните .уроци .все .по-широко .навлизат .в .преподаването .не .само .на .музикалните .дис-
циплини . .Самоподготовката .за .тях .обогатява .общата .музикална .култура . .Използването .на .допъл-
нителни . периферни . устройства . (MIDI-клавиатури . и . електронни . китарни . грифове) . също . помага .
при .изучаването .на .народни .инструменти . .В .сферата .на .най-новите .разработки .е .използването .на .
интернет .платформи .като .Moodle .за .целите .на .интерактивното .обучение . .

Основен .недостатък .при .използването .на .съвременни .технологични .средства .при .обучението .по .
народен .инструмент .в .часовете .по .извънкласна .подготовка .е .необходимостта .от .техническо .обез-
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печаване . .Невъзможност .за .прилагане .в .някой .от .случаите .– .при .липса .на .свързаност .към .глобалната .
мрежа .и .нужда .от .високо .квалифициран .преподавателски .състав .

Очакваните .резултати .са .тясно .свързани .с .поставените .цели .и .задачи . .Учениците .трябва: .да .из-
ползват .свободно .компютърно-музикални .програми .и .аудиовизуални .технологии .в .часовете .по .ИИД; .
да .представят .дейността .на .клубовете .по .проекта .чрез .публични .изяви .и .самостоятелен .концерт; .
да .развият .метро-ритмичния .си .усет, .чрез .свирене .в .интерактивна .електронна .среда; .да .знаят .то-
новите .имена .и .трайността .на .нотите, .благодарение .на .мултимедийните .и .web-базираните .игри; .
да .използват .видеоуроците .и .видкастовете .при .самостоятелна .форма .на .подготовка; .да .обогатят .
знанията .си .за .българските .народни .инструменти, .българските .народни .песни; .да .владеят .използва-
ната .орнаментика, .специфична .за .съответните .музикално-фолклорни .области; .да .познават .произ-
хода .и .многообразието .на .фолклора, .песните .и .музикалните .изпълнения .в .традициите .и .обичаите; .
да .умеят .да .изготвят .презентации, .свързани .с .музикалното .им .обучение; .да .познават .изпълненията .
в .миналото .и .да .оценяват .музикалното .наследство . .

След .приключването .на .втората .година .от .програмата .поставените .задачи .са .преждевременно .из-
пълнени, .а .очакваните .резултати .– .постигнати . .В .края .на .първата .година .интересът .към .включване-
то .на .други .ученици .в .подобен .проект .наложи .създаването .на .нова .програма .за .втори .клуб .по .проект .
„Успех“ . .Участниците .от .двата .клуба .имат .над .60 .представителни .изяви .за .последните .две .години .

Използването .на .съвременни .технологични .решения .при .преподаването .по .народни .инструмен-
ти .в .ИИД .ще .възроди .интереса .на .учениците .в .подобни .форми .на .обучение .(фиг . .10) .

Фигура 10. Учениците от Клуб „Свирджии“ и клуб „Песните на моя род“
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сТИМУлИРАНЕ НА кРЕАТИВНОсТ ЧРЕЗ ИЗПОлЗВАНЕ НА ПлАТФОРМАТА 
zooburST

STImulaTIoN of crEaTIVE WorK by uSING plaTform zooburST
lyudmila atanasova Dermendzhieva
magdalena Kirilova Tsvetkova-busarova
Sts. cyril and methodius first primary School, Gotse Delchev

abstract. The .creativity .is .a .process .of .birth .of .original .ideas .which .has .value . .It .allows .us .to .think .differently .
for .our .own .life .and .circumstance . .Every .creative .activity .helps .us .to .define .our .value, .find .our .aim .in .life . .If .you .
find .our .aim .in .life .it .is .the .most .important .spiritual .needs . .Task .of .the .school .is .to .find .and .to .give .possibility .to .
develop .all .creative .potentialities .of .each .child . .The .monotony .in .classes .make .pupils .often .lose .interest, .they .are .
deprived .of .the .joy .of .discovery, .creating .of .own .unique .creative .product .and .they .gradually .lose .creative .thinking, .
ability .to .act .creative . .

Keywords: creativity, .ideas, .activity, .3D .pop-up .books

Нуждата от креативност
Живеем .в .изключително .динамична .среда . .На .новата .обществена .реалност .са .необходими .лич-

ности, .които .умеят .да .намират .различни .пътища .и .многопосочни .решения .в .проблемни .ситуации, .
което .води .до .развитие .и .предоставя .възможност .за .себедоказване .и .успех . .Човекът .е .способен .да .
създава .нови .и .оригинални .образи .и .значения, .да .открива .нови .закони, .да .създава .представи .за .исти-
ната, .красотата .и .доброто, .да .представя .нови .виждания .за .света . .В .този .аспект .проблемът .за .сти-
мулирането .и .развитието .на .креативността .заема .важно .място .

Понятието .креативност .(фр . .creation, .англ . .creativity) .в .превод .означава .творение, .създаване .и .
има . сложен . характер . . Определението . от . „Енциклопедия . Психология“ . е . по-обширно: . Креативите-
тът .е .способност .да .се .виждат .нови .отношения, .да .се .продуцират .необикновени .идеи .и .да .се .откло-
нява .от .традиционните .модели .(начини) .на .мислене .[3] .

Много .често .креативността .се .смята .за .вродена, .дадена .от .природата . .Но, .вродени .са .заложби-
те, .а .творческите .способности .са .резултат .от .тяхното .развитие . .Голяма .част .от .психо-диагнос-
тичните .тестове .за .изследване .на .креативността .са .ориентирани .към .проявата .на .способности .за .
дивергентно .мислене . .Дивергентното .мислене .е .важен .елемент .на .творческата .дейност .– .свързано .е .
с .творчеството .и .пораждане .на .нови .идеи . .То .лежи .в .основата .на .креативността, .а .факторите .на .
дивергентното .мислене .могат .да .служат .като .критерии .за .определяне .и .оценка .на .креативността .

Американският . психолог . Елис . Пол . Торънс . определя . творчеството . като . „форма . на . поведение, .
която .трябва .да .се .учи“ .[2] .

За .съжаление .съвременното .училище .е .насочено .към .даване .на .определен .обем .знания .и .умения .на .
учениците, .към .усвояването .на .типови .способи .за .решаване .на .задачи . .Това .еднообразно .повторение .
на .едни .и .същи .действия .често .кара .учениците .да .губят .интерес .– .те .са .лишени .от .радостта .на .от-
критието, .на .създаването .на .собствен .неповторим .творчески .продукт .и .постепенно .губят .твор-
ческото .си .мислене, .способността .да .действат .креативно .

В .своите .лекции .за .TED .(Technology .Entertainment .and .Design) .Сър .Кен .Робинсън .казва, .че .училища-
та .убиват .творчеството .и .призовава: .„Да .направим .революция .в .образованието!“ .

Според .него: .„Светът .се .променя .по-бързо .от .когато .и .да .било . .Нашата .най-добра .надежда .за .бъ-
дещето .е .да .разработим .нова .парадигма .за .човешките .възможности, .за .да .посрещнем .новата .ера .на .
човешкото .съществуване . .Имаме .нужда .да .развием .ново .разбиране .за .значението .на .това .да .стиму-
лираме .човешкия .талант .и .за .това .как .талантите .се .проявяват .различно .при .всекиго . .Трябва .да .съз-
дадем .среда .– .в .училищата, .на .работните .места .и .в .публичните .канцеларии .– .където .всеки .е .вдъхно-
вен .да .се .развива .креативно“ .[4] .

Според .нас, .проблемът .е .оставен .изцяло .в .ръцете .на .учителите . .
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Платформата ZooBurst
Съвременните .информационни .технологии .откриват .нови .възможности .за .постигане .на .целите .

на .обучение, .изразяващо .се .не .само .в .усвояване .на .знания .и .умения, .а .ориентирани .към .постоянното .
развиване .на .образното .мислене, .творческото .въображение, .фантазията, .емоциите .

Така .се .роди .и .идеята .за .използване .на .уеб .платформата .ZooBurst .за .стимулиране .на .креатив-
ността .на .учениците .от .5 . .клас .в .Първо .основно .училище .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“, .град .Гоце .Дел-
чев .

ZooBurst .(www .zooburst .com) .е .дигитален .инструмент .за .разказване .на .истории, .който .позволя-
ва .лесното .създаване .на .собствени .3D .изскачащи .книги .– .разказвачи .от .всички .възрасти .могат .да .съз-
дават .свои .собствени .богати .светове .(Фиг . .1, .2) . .ZooBurst .книгите .„оживяват“ .онлайн .с .помощта .
на .уеб .браузър .(технически .изисквания .– .поддържане .на .Java .Script .и .Cookies .enabled, .Adobe .Flash .Player .
plugins .10) . .Авторите .могат .да .организират .герои .и .реквизит .от .3D .свят .– .качени .от .тях .картинки .
или .такива .от .вградената .база .данни .от .повече .от .10 .000 .безплатни .снимки .и .звуци . .

След .като .се .изгради, .книжката .може .да .бъде .разглеждана .от .всеки .ъгъл .на .3D .пространството, .
като .се .върти .на .екрана .с .помощта .на .мишката . .Книжките .могат .да .бъдат .разглеждани .и .с .техно-
логията .„Разширена .реалност“ .(Augmented .reality) .– .като .се .движи .разпечатката .на .AR .кода .пред .уеб .
камерата .на .компютъра .(Фиг . .3) . .В .този .режим .книжките .могат .да .бъдат .прелиствани .и .просто .с .
махване .на .ръка .в .предната .част .на .книгата .

Фигура 1. Работен екран на платформата

Фигура 2. Платформата в режим разглеждане на книжка.
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Фигура 3. AR код на книжката „Добрата сполука“

IPAD .потребителите .могат .да .разглеждат .ZooBurst .книги .чрез .безплатно .мобилно .приложение .
(необходимо .е .да .се .инсталира .ZooBurst .iPad .app) . .

Като .образователно .средство, .ZooBurst .дава .на .учениците .нови .начини .за .разказване .на .истории, .
изразяване .и .презентиране .на .сложни .идеи, .писане .на .доклади, .рисуване .на .персонажи . .

ZooBurst .съдържа .мощен .инструмент .за .„управление .на .класната .стая“ .– .функция, .с .която .пре-
подавателите .създават .защитени, .безопасни .места .за .своите .ученици, .като .задават .потребител-
ски .имена .и .пароли .за .своите .ученици, .без .да .въвеждат .някаква .лична .информация . .

Готовите .книжки .могат .да .бъдат .свалени .и .разглеждани .офлайн .на .компютъра .(само .за .плате-
ната .версия), .да .бъдат .споделяни .чрез .връзка, .вграждани .в .сайт .или .изпращани .като .поздравителна .
картичка .

креативност и ИТ
Водени .от .идеята, .че .учителите .успяват .най-добре .да .разпознаят .талантите .и .им .помагат .да .

се .справят .с .предизвикателствата .да .ги .развиват .си .поставихме .за .задача .да .подкрепяме .учениците .
си .да .следват .всяко .нещо, .за .което .имат .ентусиазъм, .а .това .включваше: .освобождаване .от .страха .
от .грешки .и .даване .свобода .на .въображението, .както .и .формиране .на .трайни, .задълбочени .знания .по .
ИТ, .които .са .основа .за .изпълнение .на .много .творчески .задачи .

Учениците .твориха .и .се .забавляваха .– .съчиняваха .приказки, .рисуваха .герои .и .интериор, .записваха .
аудио .истории . .Като .краен .продукт .са .налице .„оживелите“ .книжки .на .учениците .ни, .някои .от .кои-
то .представяме: .„Легенда .за .добрата .сполука“ .и .„Вълшебната .кутийка“ . .

Но .не .това .е .най-ценното . .Наред .с .придобитите .умения: .за .планиране .на .сюжети .и .детайли; .за .
трансфер .на .знания; .за .предаване .на .послания, .смятаме, .че .отключихме .творческото .въображение .на .
децата . .Пробуждайки .творческото .си .начало, .човек .се .променя, .променя .се .и .животът .му . .Веднъж .
направило .творческите .си .стъпки, .детето .става .по-уверено .и .започва .да .вижда .нови .възможности .
за .творчески .изяви .
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Classmate КОмПјУтерОт вО КреИрање стИмУлатИвНа среДИНа 
за Учење

abstract. Computers are a valuable work tool and a source of information for the elementary school teachers 
and students. The use of technology is no longer a choice, but a necessity if we want the world to be at our 
fingertips, and represents a potential for communication, research and a way for us to change our habits. In this 
context, the technical and pedagogical readiness of the teachers is important for the innovative use of ICT in 
teaching, with the use of digital content and educational applications appropriate to the curriculum.

Keywords: Technology, innovation, Classmate laptop, digital content, stimulating environment, educational 
system, good practice

Кратка содржина
компјутерите се драгоцено средство за работа и извор на информации за наставникот и учениците 

во одделенската настава. користењето на технологијата веќе не е избор, тоа е потреба за да целиот свет 
ти биде на дланка и претставува потенцијал за комуницирање истражување и менување на сопствените 
навики. Во овој контекст важни се техничката и педагошката подготвеност на наставниците за иновативна 
употреба на икт во наставата, со употреба на дигитални содржини и образовни апликации соодветни на 
наставните програми. 

текст на самиот труд
што е добро учење? секој наставник на свој начин дава одговор на ова прашање. но повеќето 

наставници даваат такви одговори кои се слични и тоа:
−	 добро учење е она учење каде учениците помеѓу себе соработуваат и разменуваат идеи,
−	 учење преку проекти кои се темелат на реални потреби од непосредното опкружување,
−	 Воспоставување на соработка и поврзување со наставници и ученици од светот, како и 
−	 искуствено учење кое овозможува справување со проблеми, стекнување на повисок ред на 

размислување да се дојде до решение.
многу наставници од Република македонија веќе го применуваат ова во нивната секојдневна работа. 

Во слободното време учениците многу малку ја користат технологијата за едукативни цели. се повеќе 
се на социјалните мрежи, Facebook, Twitter, YouTube, MySpaces, Skype и други. користењето на овие 
жанрови на технологии на прв поглед може да изгледа како губење на време, но социјалните вмрежувања, 
дигиталните игри и компјутерски симулации заслужуваат да ги погледнеме од друг аспект бидејќи 
учениците имаат многу високо мислење за нив. поради тоа користењето на овие технологии заслужуваат 
да се разберат но и прифатат од страна на наставниците и да се користат и во училницата. Ваквиот начин 
на учење е повеќе од забава и овие технологии се докажани како влијаат на начинот на кој размислуваме 
и учиме. на тој начин се вклучува целокупниот потенцијал кај учениците што го поседуваат. појавата 
на дигиталните игри помага во креирање на нови начини на кои децата учат и соработуваат. Ваквиот 
начин на учење е интересен за најмладите генерации кај кои влијаат во обликувањето на начинот на кој 
размислуваат самите ученици како да научат нови работи на нови начини. 

следејќи ги современите трендови на подучување наставниците се подготвени да ги прифатат овие 
технологии како ресурси за реализирање на наставни содржини. наставниците поаѓаат од позицијата дека 
користењето на технологијата е безбедна и корисна алатка која мора сериозно да се прифати како доста 
моќна можност за учење со повеќе предности и образовна вредност. Флексибилноста на наставниците во 
менувањето на наставните приоди покажува дека интегрирањето на технологијата базирана на наставни 
стратегии иако има долга историја на предизвици доведува до тоа да биде разбран и прифатен овој 
процес и како да се постигне поголем успех токму со овие предизвици. при сето ова треба да имаме во 
предвид каква е иднината на технологијата и кое е влијанието во учењето и наставата. секако и развојот 
на образованието во овој правец доведува до тоа да се менува технологијата за да се адаптира според 
потребите на образовниот процес. ова значи дека технологијата во воспитно-образовниот процес има 
реципрочна врска со наставата. појавата на нови технологии ги насочува наставниците за да ги разберат 
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и да ги користат во училницата, а во исто време ова има импликација на технологиите во училницата, 
директно да влијае врз нив и каква форма ќе имаат почнувајќи од машина за пишување, телевизија, 
калкулатор па се до компјутерот, Kinect и 3д презентации на наставни содржини.

иако претходните технологии имале моќно место во наставата и училницата целите за учење можеле 
да се постигнат и без нив. Во учењето на 21век наставниците имаат исклучителен начин да го приближат 
надворешниот свет кон учениците со користење на компјутерот. 

голем број на наставници веќе имаат спроведено одлични наставни практики и се оспособени вешто 
да создаваат динамична средина за учење. сите исклучително добри наставни стратегии не може да се 
замислат без користење на компјутерот. нагласување и зголемување на овие стратегии е од клучно значење 
за ефективен раст на образовниот сектор, еволуција на образовните практики и пристапи во наставата.

Во процесот на учењето учениците се подучувани од страна на наставниците со користење на 
компјутерската технологија. Значаен дел од образовниот систем во нашата земја се Classmate компјутерите, 
односно лаптопи за секое дете, преносни компјутери, производ на корпорацијата за информатичка 
технологија „интел“ кои се користат секојдневно за реализација на наставните часови по сите наставни 
предмети од прво до трето одделение. уште од прво одделение, учениците со помош на компјутерот учат 
и дома, прибираат информации, играат игри и комуникацираат со други ученици, како и со наставникот. 
едукативните програми, како што се ToolKid и GCompris е корисни и забавни за учениците од најмала 
возраст. Во училницата компјутерот дава многу можности за креирање на стимулативна средина за учење. 
од нашата секојдневна работа како наставници согледавме дека учениците со задоволство ја прифаќаат 
работата со Classmate компјутерите преку содржините што се предвидени со наставните програми од сите 
предмети, ги извршуваат поставените задачи на интересен начин со звук, текст, слика и цртеж.

училиштата ги подготвуваат учениците за иднината со обезбедување потребни вештини за 
компетентно користење на компјутерите. новите наставни програми подразбираат обработување на 
наставната содржина со определени и соодветни софтверски алатки и спроведување на партиципативна 
методологија на работа (групна работа, тимска работа, индивидуализирана работа, менторирање и сл), 
нови, флексибилни облици на учење (интерактивно, континуирано, на далечина, learning by doing и др.) и 
креирање и користење на мултимедијални и повеќејазични дигитални содржини.

правејќи споредба со останатите ученици од редовната настава, кај нас наставата беше збогатена 
користејќи ги Classmate компјутерите. на учениците од прво одделение, според нивниот психо-физички 
развој, традиционалната настава им претставува тешкотија. со употреба на компјутерот се создаваат 
позитивни услови на лесен начин да се реализираат целите од наставниот план и програма и овозможуваат 
да се одбере она темпо на учење кое одговара на секој ученик. ние ги пресретнуваме учениците онаму 
каде што тие се наоѓаа и од тоа место продолжувавме да ги развиваме икт вештините затоа што секој 
ученик има свој индивидуален пат на учење. ги охрабрувавме учениците, заедно работиме чекор по чекор 
и неверојатно е колку бргу децата учат. децата се фасцинирани со компјутерите и со помош на насоките 
од наставникот стануваат многу вешти во работата. почнувајќи од првиот допир на децата со комјутерите, 
ги препуштам на нивното сопствено перцепирање на деловите на компјутерот, ги препуштам самите 
да ги откриваат функциите, во рамките на нивните развојни можности и способности. потоа со наши 
инструкции, фронтално и индивидуално на секој ученик, ги совладуваат основните вештини за користење 
на компјутерот, а со негова помош се одвиваат часовите и се задоволуваат образовните потреби. 

како учениците најлесно да научат да ги употребуваат најосновните влезни елементи, како што се 
„глувчето„ и „тастатурата“, а потоа и мемориска картичка и усБ-флеш меморија, како да кликнат, да го 
држат и го влечат глувчето и како да навигираат помеѓу игри ги користев програмите ToolKid и GCompris. 
Рачињата на учениците од прво одделение се многу мали за да ја користат тастатурата, но со помош 
на овие програми ги научија функциите на Caps Lock, Shift, Space, навигацијата со стрелки, горе-долу, 
лево-десно и некои симболи. децата од најмала возраст многу бргу стануваат вешти во користењето на 
технологијата. 

иако на почетокот од првото полугодие работевме многу кратко, 5 до 10 минути дневно резултатите 
за едно полугодие се забележителни. учениците научија да се логираат со корисничко име и лозинка, 
да си го напишат своето име и при тоа ги охрабрував да ги користат двете раце при работа на тастатура. 
при користењето на тастатурата и пишувањето на знаците учениците на почетокот правеа грешки, но 
научија дека со користењето на копчето Delete многу бргу можеше да се направи корекција на грешката 
со бришење како со гумичка и повторно правилно пишување или цртање и тоа на децата им беше многу 
интересно.
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на учениците им беа понудени содржини од едукативните софтвери GCompris и ToolKid со возбудлив 
формат и на тој начин им беше овозможено да напредуваат со свое темпо и преминат на повисоко ниво 
во знаењата и вештините. изработуваа честитки, од цртежи со едноставни елементи до вметнување на 
зборови и слики и нивно зачувување со снимање, а потоа и печатење на изработките. со цел сите ученици 
да бидат успешни, ги поттикнувавме на точност во работата, а не на брзина, а брзината кај повеќето 
ученици дојде автоматски со текот на времето. 

откако нашите ученици ги совладаа основните вештини за вклучување, исклучување, работа со влезни 
уреди глувче, тастатура, усБ и мемориска картичка се стана полесно. користејќи (икт) информациско 
комуникациска технологија учениците од двете училишта лесно го изработија првиот ученички проект, 
„Јас и моето училиште“ користејќи дигитален фотоапарат, со фотографирање на училницата, училиштето 
и дворот. потоа користејќи Флип камера направија видео записи, кратки видео клипови со прашања на 
учениците до вработените во училиштето да одговорат кои се нивните работни задачи и тоа училишниот 
психолог, секретарот, техничкиот персонал, наставниците и библиотекарот. сите собрани дигитални 
содржини преку влезните уреди усБ и мемориска карта, ги внесоа во Classmate компјутерот и направија 
еден краток истражувачки филм кој го презентираа преку ЛЦд проектор. Целта на проектот „Јас и моето 
училиште“ беше преку истражување и презентирање на собраните информации да се научи за животот 
во училиштето за полесно вклопување во новата средина на учениците од прво одделение. продуктот 
од истражувањето на учениците беше видео запис со кој учениците се стекнаа со трајни знаења од 
предметот мојата околина и вештини од почетна информатичка писменост. овие видео записи можат да 
ги видат родителите на учениците и сите заинтересирани субјекти на социјалната веб страна YouTube. 
за прикачување, гледање, споделување и коментирање на видео клипови, со едноставно впишување на 
името на проектот на местото за пребарување. 

сега нашите ученици иако се прво одделение умеат да ги зачуваaт фотографиите и видео записите во 
компјутерот и како од нив да направат кратка презентација. исто така умеат да ги печатат изработките и 
учествуваат во одлуката како со нив да ја украсат училницата. 

при користење на технологијата во наставата, часовите ги организираме со различни форми 
на работа и тоа индивидуална, работа во парови, групна работа но и тимска работа ја вклучувам кај 
учениците. учениците кои реализираат индивидуално одредена задача користејќи технологија никогаш 
не ја завршуваат работата во исто време. така се создаваат „неактивни паузи“ кој се неконструктивен 
дел од часот и претставуваат губење на време. при изработката на дневно планирање секогаш имаме 
алтернативни-полесни задачи за учениците кои неможат да ги совладат содржините и дополнителни 
кратки задачи за учениците кои повешто ги реализираат зададените задачи. на овој начин надарените 
ученици ги развиваат своите способности и компетенции на едно повисоко ниво, а послабите ученици 
добиваат можност да го искажат своето знаење. 

на часовите ги користиме овие видови вежби:
−	 интересни вежби, игри како би го дополнил новиот материјал за учениците кои се надарени, 
−	 игриви вежби за да се обезбеди дополнителна практика за да се следи чекорот на останатиот дел 

од одделението на учениците кои заостануваат зад останатиот дел од одделението и
−	 едноставни кратки вежби за просечниот ученик за обработка на даден материјал. 
овие вежби ги дизајниравме да бидат кратки и да не одземаат многу време, го означуваме нивото 

на тежината за да даде вистинска смисла на постигањата и да бидат игриви и интересни како би ги 
мотивирале учениците. 

со помош на компјутерите кај учениците се развиваат когнитивните вештини, јазични и математички, 
ги сфаќаат причинско-последичните врски и односи, решаваат проблеми и крeативно се изразуваат. исто 
така се развиваат и емоционални вештини и социјалните вештини. стимулативната средина за учење 
преку користење на Classmate компјутерите уште од прво одделение кај учениците поттикнува позитивни 
навики, одговорност, самодоверба, компетентност, креативност, оригиналност, индивидуалност, но и 
соработливост. поставената добра основа за користењето на Classmate компјутерите од најмала возраст, 
кога работат активности што произлегуваат од наставната програма и кога нивната работа може да 
се примени на реални проблеми и со конкретна цел, претставува можност за напредна употреба на 
компјутерите во следните развојни периоди кај учениците. компјутерот може да се користи како средство 
за учење во контекст на концептот доживотно учење.неговата ефективна употреба од страна на младите и 
возрасните ќе води кон интеграција во општествениот и економскиот живот.

од суштинско значење за наставникот е да го знае значењето на соработката со другите наставници 
истражување на нови облици на поучување и користење на компјутерот во наставата. исто така многу 
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е важно да ја знае разликата помеѓу традиционалното поучување и современата педагогија. Различните 
методи можат да бидат многу успешни само доколку наставниците кои ги применуваат се запознаени со 
концепти, правила на користење како и предностите и можните потешкотии и се подготвени да се справат 
со проблемите кои можат да се појават во текот на наставниот процес. постојат многу примери каде 
наставниот час е дизајниран на тој начин да се користи технологијата, но некогаш се јавуваат одредени 
проблеми од технички аспект или проблем со интернет конекцијата. Во такви случаи наставниците треба 
да имаат алтернативни решенија за реализирање на наставната содржина како и дополнителни активности 
ки не ја вклучуваат технологијата во реализација ан самата содржина. ова се всушност условите за 
реализацијата на иновативен час и тоа лични услови и материјални. За успешен иновативен час многу 
се важни ставовите на наставниците. наставникот не треба да претставува извор на сите информации и 
знаења, тој треба да остане во позадина на активностите и да ги контролира учениците на индиректен 
начин. иновативен час кој вклучува технологија но и кооперативен и диференциран начин на работа 
не треба да биде тешка или исцрпувачка задача за наставникот. овој начин на настава може да биде 
ефективен доколку наставникот одржува добра контрола врз активностите и е во состојба да се справи 
со нивоата на поучувања во наставниот процес. технологијата му помага во одржување ан контролата 
особено ако наставникот поседува повисоки икт компетенции и тоа:

−	 Вмрежување на компјутерите кои ги користат учениците
−	 мониторинг врз работата на учениците од сопствениот компјутер
−	 поставување на јасни насоки за користење на технологијата 
−	 посочување на конкретни ВеБ ресурси со методот на WebQuest 
−	 Водечка улога на наставникот но ненаметлива кој делува само од позадина за да ги активира што 

повеќе сите ученици
−	 учениците се во центарот на вниманието и се вклучени во сите фази, планирање, акција и 

евалуација
широкиот спектар на задачи кои ги посочува наставникот им дава на сите ученици шанса да учествуваат 

во работата на многу различни начини. учениците можат да изберат свој удел во работата според 
нивното претходно искуство таленти и амбиции. овие методи се надвор од рамките на традиционалното 
образование, овие методи се фокусираат на проблемите од секојдневниот живот потпирајќи се на 
искуството на учениците. доколку ученикот дома има компјутер уште од најрана возраст успешно може 
да се вклучи во активностите кои вклучуваат технологија за нивна реализација. доколку ученикот нема 
компјутер наставникот преку едноставни вежби го интегрира учењето со градење на компјутерски 
вештини. 

ефикасни техники за организација на учењето се потпираат на адаптација на знаењата и вештините на 
учениците што секако бара голема доза на искуство и теоретски знаења од наставникот. 

добрата организација на учењето бара и флексибилност од страна на наставникот и учениците бидејќи 
диференцијацијата не смее да биде причина за етикетирање или селекција ан учениците. секој ученик 
треба да добие обем на работа кој е најоптимален за него во дадено време и за дадена содржина.

и покрај евидентниот интерес на најмалите ученици од 6 до 10 години за користење на Classmate 
компјутерите и апликациите кој ги содржат забележително е дека помалку напредуваат учениците 
во природните науки и математиката. додека општествените предмети полено се совладуваат и на 
традиционален начин на подучување но и на иновативен начин со користење на технологијата. токму 
затоа за да побудам поголем интерес за природните науки и математиката од најмала возраст им посочувам 
игровни активности од програмите кои ги има во Classmaet компјутерите. компјутерот на овој начин им 
помага на учениците да ги ценат природните науки, има дава разбирање за светот околу нив ја промовира 
математиката како креативен и имагинативен процес. 

повратните информации од учениците за степенот на нивните постигања и успехот во сите наставни 
предмети ги добивам исто така на креативен и иновативен начин, повторно преку користење на 
технологијата. дигиталните продукти кои ги добивам од работата на учениците ми претставуваат потврда 
за нивниот напредок. секојдневно во формалното оценување користам програми за кратка евалуација на 
совладаните содржини. 

Во процесот на поучување на учениците и во евалуација на нивните постигања ги вклучувам и 
родителите посебно кога реализирам учење преку проекти каде користењето на технологијата е суштински 
елемент за активноста. сите ученици според своите способности и можности учествуваат активно во 
работата и родителите забележуваат дека тие се во можност да го објаснат и презентираат користејќи 
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технологија она што го научиле. ова има силно позитивно влијание врз интересот на учениците не само 
за општествените науки но и за природните науки. Родителите стануваат свесни дека учениците имаат 
позитивно искуство во користењето на технологијата и дека таа се користи ефективно за образовни цели. 
ова значи дека технолошките иновации треба да се применуваат за иновации во воспитно образовниот 
процес но и обратно иновациите во воспитно – образовниот прецес терба да се користат во унапредување 
на технологијата и во креирање на инвентивни и креативни програми кои ќе допринесат секој ученик да 
постигне повисоки ниво на знаење и вештини.
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ОбРАбОТкА НА сНИМкИ И ИЗОбРАжЕНИя – ГАлЕРИя ОТ сОФТУЕРНИ 
ПРОДУкТИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕля

ImaGE procESSING – rEVIEW of SofTWarE proDucTS IN TEachErS’ hElp 
Iskra peevapeeva 
michail lakatnik primary School, burgas

abstract: Image . processing . is . part . of . base . digital . literacy . . Many . teachers . prepare . their . own . teaching . and .
learning .resources .and .need .tools .for .editing .and .organizing .variety .of .images . .The .paper .presents .some .software .
products . for . image . processing . . Most . of . them . are . open . source . with . free . license . for . usage . . Short . review . of . the .
products .and .links .for .download .and .information .are .given .

В .своята .ежедневна .подготовка . за .учебна .дейност .много .учители .се . сблъскват .с .нуждата .от .
инструменти . за . обработка . или . организация . на . снимков . материал . или . работа . с . различни . видове .
изображения . . Изображенията . стоят . както . в . основата . на . създаване . на . нагледни . мултимедийни .
материали, .така .и .при .презентирането .и .оформянето .на .краен .продукт .от .дадена .дейност . .

Целта .на .статията .е .да .представи .5 .избрани .софтуерни .продукта .за .обработка .на .снимки .и .
изображения, . които . могат . да . са . в . помощ . на . учителите . при . разработване . на . електронни . учебни .
ресурси . .

Фотогалерия Windows live
Фотогалерията . на . Windows . live [1] . е . програма . за . организиране . на . снимки, . която . можете . да .

използвате .за .преглед, .управление .и .редактиране .на .цифрови .снимки . .
Основни .функционалности .на .средата .са:
 .y Бързо .търсене .на .снимки
 .y Редактиране .на .снимки
 .y Създаване .на .панорама
 .y Създаване .на .колаж
 .y Преглед .под .формата .на .слайд-шоу
 .y Споделяне
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Фигура 1. Екран от програмата Photo Gallery

бързо търсене на снимки. Фотогалерията .има .функции .за .търсене, .инструменти .за .организиране .
и .опции .за .обозначаване, .като .например .функцията .за .разпознаване .на .лица . .Така .търсенето .на .снимки .
е .по-лесно .от .всякога . .Снимките .може .да .се .търсят .по .имена, .обозначения, .дата .или .местоположение .
(Фигура .2) . .

Фигура 2. Организация на снимките, съхранени на компютъра

Редактиране .на .снимките. Фотогалерията .включва .много .инструменти .за .редактиране, .с .които .
може .да .се .обработват .десетки .снимки .едновременно . .Коригират .се .несъвършенствата, .регулират .
се .цветовете .и .експонацията, .отстранява .се .ефекта .„червени .очи“ . .С .помощта .на .фотогалерията .
се .ретушират .снимки .и .се .добавят .творчески .ефекти .на .цветовете .и .тоновете, .изрязват .се, .завър-
тат .се, .преоразмеряват .се . .Създават .се .фотоколажи .и .панорамни .снимки . .Фотогалерията .разполага .
и .с .автоматични .функции .за .подобряване .вида .на .снимките .

Създаване .на .панорама. С .фотогалерията .могат .да .се .залепят .няколко .снимки .една .за .друга, .за .да .
се .създаде .панорамна .снимка . .Трябва .да .се .направи .серия .от .снимки .от .един .и .същ .ъгъл .на .наблюдение .
и .всяка .снимка .да .припокрива .тази .преди .нея .

Фотоколаж. Фотоколажът . комбинира .най-добрите .части .от .две .или .повече . снимки .в . една . .С .
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тази .функция .се .подобряват .например .групови .портрети, .в .които .даден .човек .може .да .изглежда .по-
добре, .отколкото .в .друга .снимка .

Слайдшоу. С .фотогалерията .може .да .се .създаде .слайдшоу .от .снимки .като .се .избере .тема .
споделяне. Могат да се .изпращат .снимки .по .имейл .или .да .се .публикуват .картини .и .видеоклипове .

директно .в .уеб .сайтове . .При .използване .на .SkyDrive, .се .разполага .с .достатъчно .свободно .място .за .
съхранение .

momento Express
momento Express .[2] .е .програма .за .лесно .изработване .на .анимации .от .снимки .с .движение, .уникални .

ефекти, .преходи, .озвучаване .и .много .други . .Към .филмчетата .с .изображения, .освен .аудио .файлове .за .
фон, .може .да .се .добави .и .говор .чрез .микрофон . .Може .да .се .използва .Audio .Smart .Style .функция, .която .
автоматично .генерира .музикален .фон .на .цялото .видео, .въз .основа .на .стила .на .проекта . .Програмата .
има .различни .предварително .зададени .стилове, .има .функция .за .добавяне .на .рамки, .заглавия, .звуци, .
ефекти . (мека . светлина, . усилваща . се . или . затихваща . светлина, . размазване, . конфети, . облаци, . дъжд, .
сняг, . мъгла) . . Предлага . и . инструменти . за . редактиране . на . изображенията: . настройки . на . яркост, .
балансиране .на .цветовете, .коригиране .на .„червени .очи“ . .Всяка .отделна .снимка .може .да .се .регулира . .
Може . да . се . зададете . точка . за . достъп, . за . да . се . персонализира . движение . на . изображението . и . много .
други . .Процесът .на .създаване .на .фото-история .от .снимки .е .представен .на .фигури .от .3 .до .11 . .

Фигура 3. Стартиране на нов проект

Фигура 4. Настройки на проекта
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Фигура 5. Вмъкване и подреждане на снимките

Фигура 6. Редактиране на снимки

 

Фигура 7. Добавяне и форматиране на текст
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Фигура 8. Добавяне на ефекти

Фигура 9. Конфигуриране на изображенията

Фигура 10. Задаване на музикален фон
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Фигура 11. Съхраняване на крайния продукт

Momento . Express . експортира . крайния . продукт . в . универсалния . wmv . формат . . Програмата . се .
разпространява .безплатно .

photoscape .
photoscape [3, 4] .е .безплатен .редактор .за .снимки .с .много .инструменти .и .специални .ефекти .

Фигура 12. Стартов екран на програмата Photoscape

Основни .функции .на .програмата:
 .y Преглед .на .снимки .в .режим .на .слайдшоу;
 .y Редактор: .изрязване, .преоразмеряване, .корекция .на .яркостта .и .цвета, .контраст, .рамки, .балони, .

мозайки, .добавяне .на .текст, .изрязване, .филтри, .премахване .на .червени .очи, .ефект .четка;
 .y Принтиране: .Портретни .и .паспортни .снимки, .визитки;
 .y Групово .редактиране;
 .y Обединявана .на .няколко .снимки .на .страницата .с .рамка;
 .y Комбиниране .на .снимки, .колажи;
 .y Анимирани .изображения: .От .няколко .снимки .се .създава .една .анимирана;
 .y Разделяне .на .изображения: .Нарязва .се .снимка .на .няколко .части;
 .y Снимка .на .екрана .и .др .

microsoft autocollage 
microsoft autocollage .[5] .е .програма .за .създаване .на .колажи .от .изображения .
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AutoCollage . е . лесна . за . използване, . създават . се . привлекателни . образи . по . забавен . начин . (Фигура .
13) . .Те .могат .да .бъдат .отпечатани, .изпратени .по .електронна .поща, .или .да .се .зададат .като .фон .на .
работния .плот .на .компютъра .

Програмата .автоматично .разпознава .лица .и .създава .колаж, .който .привлича .вниманието .върху .
определен .образ . .Може .да .се .избере .снимката .за .център .и .степента .на .застъпване .на .изображенията . .
Работата .с .AutoCollage .гарантира .забавление .и .творчество .в .ученето .

Фигура 13. Колаж, създаден с програмата Autocollage

photo Story 3 for Windows
photo Story 3 for Windows [6] е .безплатна .програма, .която .позволява .да .се .създаде .клип под формата 

на слайд шоу от снимки.
Изображенията се добавят във филмова лента, може да се промени последователността им. 

Основният прозорец показва избраната снимка, която .може .да .се .изреже, .завърти .и .редактира, .ко-
ригира .се .цвета, .контраста .и .червените .очи, .добавят .се .ефекти . .Могат .да .се .поставят .заглавия, .
надписи .и .коментари, .да .се .добавят .звукови .ефекти, .дикторски .текст .към .всяка .снимка .и .музика .за .
фон . .Програмата .предлага .богат .избор .на .ефекти .за .преход . .Може .да .се .посочи .как .точно .да .протече .
движението .вътре .в .снимката .и .времетраенето .му . .Photo .Story .съхранява .фото-историите .като .
файлове .във .формат .WMV .

Последователността .на .създаване .на .фото-история .е .представена .на .фигури .14-20 .

Фигура 14. Започване на нова фото-история
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Фигура 15. Вмъкване и подреждане на снимките

Фигура 16. Въвеждане и форматиране на текст

Фигура 17. Озвучаване чрез запис на глас
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Фигура 18. Задаване на движение на кадъра 

Фигура 19. Задаване на музикален форн

 

Фигура 20. Съхранение на получената фото-история
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Интернет ресурси
1 . . Фотогалерия .Windows .Live .http://windows .microsoft .com/bg-bg/windows7/products/features/photo-

gallery
2 . . Momento .Express .http://www .download .bg/index .php?cls=program&mtd=default&id=32732
3 . . Photoscape .http://photoscape .en .softonic .com/
4 . . Photoscape .http://www .photoscape .org/ps/main/download .php
5 . . Microsoft .Autocolage .http://microsoft-autocollage-2008 .en .softonic .com/download
6 . . Photo .Story .3 .for .Windows .http://microsoft-photo-story .en .softonic .com/
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УЧИМ И ИГРАЕМ с KoDu

lEarN aND play WITh KoDu
Desislava milenkova1, Genoveva yotova2, Galya milcheva3
1137th Secondary School „angel Kanchev“, Sofia
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abstract. What .is .KODU? .Why .children .love .it? .How .Kodu .entertain .them? .How .they .learn? .What .challenges .
do .they .face? .In .this .publication .will .find .answers .of .these .and .many .other .questions . .Responses, .you .could .found .
by . yourself . if .work .with .KODU . KODU . is . a . visual .programming . language . that . is . accessible . to . children . .They .
learn .programing .in .an .interesting .and .entertaining .way . Working .with .KODU, .children .have .fun, .develop .skills .
in . teamwork, .discus .and .debate .how .to .perform .the . task, . share . ideas . When .work .with .Kodu .the . interest .and .
motivation .of .the .students .are .growing . .Working .with .KODU .involves .a .variety .of .activities .in .the .implementation .
of . that .unfolds .your . imagination .and .creativity .of . students . .Results .are .e-cards, . racing .games, . labyrinths .with .
riddles . Created .cards .are .oriented .to .our .holiday .calendar . Created .e-cards .and .games .supports .nature .science . .
For .example .illustrate .the .water .cycle .in .nature . .The .children .recreate .his .desire .to .live .in .a .cleaner .environment . 
Children .are .very .creative .and .great .experimenters . .They .have .created .racing .games .with .bikes, .games .for .two . 
KODU .allows .for .the .expression .of .each .child, .and .children .love .to .perform . .Satisfaction .from .the .created .products .
is .huge . .The .project .helps .students .develop .useful .skills, .share .valuable .ideas .and .advice .

Keywords: KODU, .e-cards, .racing .games, .labyrinths .with .riddles .

Какво .представлява .KODU? .Защо .децата .го .обичат? .Как .се .забавляват? .Какво .научават? .Пред .как-
ви .предизвикателства .са .изправени? .На .тези .и .на .още .много .въпроси .ще .откриете .отговор .в .насто-
ящата .публикация . .Отговори, .които .и .сами .можете .да .откриете, .ако .работите .с .KODU . .

KODU .е .визуален .език .за .програмиране .за .създаване .на .игри, .който .е .достъпен .за .деца . .По .интере-
сен .и .забавен .начин .те .се .учат .да .програмират . .

Работейки .с .KODU, .децата .се .забавляват, .развиват .уменията .си .за .работа .в .екип, .обсъждат .и .
дискутират .как .да .изпълнят .поставената .задача, .обменят .идеи .

Днес, .в .ежедневието .на .децата, .присъстват .видео .игри, .компютърни .и .интернет .игри . .В .проце-
са .на .обучение .също .се .използват .компютърни .игри . .Обучението .чрез .игри .играе .важна .роля .в .осъв-
ременяването .на .методите .на .обучение . .Играейки, .децата .се .забавляват, .от .една .страна, .а .от .дру-
га .– .развиват .способностите .си .за .комуникация .и .общуване . .Компютърните .игри .помагат .на .деца-
та .да .направят .асоциации .между .реалния .и .виртуалния .живот . .Игрите .имат .правила . .Това .води .до .
формиране .на .качества .като .честност, .уважение, .справедливост .към .партньора .и .сътрудничество .
с .него . .Участниците .в .хода .на .играта .обменят .информация, .предлагат .идеи, .решават .поставени .за-
дачи .и .намират .техните .отговори . .Учителят .е .активен .партньор, .модератор .и .консултант .в .про-
цеса .на .обучение .заедно .с .останалите .ученици . .Игрите .дават .нови .възможности .за .разширяване .на .
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знанията, .уменията .и .компетенциите .на .учениците . .На .тях .се .гледа .не .само .като .на .средство .за .за-
бавление, .но .и .за .обучение . .Те .доказват .потенциалните .си .възможности .за .мотивиране .на .ученето, .
за .формиране .на .конкретни .умения, .за .създаване .на .учебна .среда, .провокираща .емоционалната .актив-
ност .на .учениците . . .Компютърните .игри .са .пряко .средство .на .децата .за .достъп .до .света .на .съвре-
менните .информационни .технологии . .

Ето .защо .решихме .да .използваме .възможностите .на .KODU .и .неговите .приложения .във .формален .
образователен .контекст . .Задачите .в .процеса .на .работа .са .обвързани .с .темите .в .часовете .по .Чове-
кът .и .обществото, .Човекът .и .природата, .Час .на .класа, .Български .език .и .литература, .съчетани .с .ин-
формационни .и .комуникационни .технологии . .

Интересът .и .мотивация .на .учениците .са .големи . .Работата .с .KODU .предполага .разнообразие .от .
дейности, .при .изпълнението .на .които .се .разгръща .въображението .и .креативността .на .учениците . .
Резултатът .от .това .са .картички, .състезателни .игри, .игри .за .двама, .лабиринти .с .гатанки .

В .статията .е .описан .проект .„Учим .и .играем .с .KODU“, .реализиран .от .екип .учители, .работещи .в .
различни .училища .в .страната .– .137 . .СОУ .„Ангел .Кънчев“, .София, .ОУ .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“, .Бо-
тевград .и .ОУ .„Братя .Миладинови“, .Бургас . .В .137 .СОУ .се .работи .с .два .четвърти .класа .в .часовете .по .
Информационни .технологии . .В .Ботевград .се .работи .в .рамките .на .проект .УСПЕХ .с .трети .клас . .В .
Бургас .се .проведе .с .група .от .4 . .клас .и .група .от .2 . .клас .на .ОУ .„Братя .Миладинови“, .в .кабинет, .изгра-
ден .чрез .системата .Multi-seat .

Реализацията .на .проекта .преминава .през .три .етапа .– .организационен, .оперативен .и .продуктивен .
Организационният .етап .се .реализира .в .няколко .учебни .часа . .Учениците .се .запознават .с .KODU .и .

неговите .възможности, .работят .с .готовите .приложения . .
През .оперативния .етап .усвояват .основната .навигация, .създаване .и .редактиране .на .виртуален .

свят, .добавяне .на .аватари .и .обекти, .използване .на .контролери .за .задвижване .на .обекти, .създаване .
на .пътища . .Създават .и .своята .първа .история-игра . .За .всяка .тематична .единица .учителят .подгот-
вя .презентация .или .видео .урок . .Насърчава .учениците .да .използват .изучените .инструменти .при .уп-
ражненията .

Запознават .се .с .главния .герой .Коду, .някои .от .останалите .герои .– .„госпожа .Кодеса“, .Коди, .Роувър, .
риби, .костенурка, .мотори, .стик; .с .обектите .– .ябълка, .звезда, .сърце, .монета, .водорасли, .топка, .камък, .
дърво, .облак . .

 .

 

Фигура 1. Запознаване с KODU и героите

Коду .ги .запознава .с .неговата .лаборатория .за .игри .– .Kodu .Game .Lab . . .  .

 

Фигура 2. Лаборатория за игри и основна навигация



293

ИнтегрИране на Икт в учебнИя процес

След .усвояване .на .началните .знания .за .програмата, .учениците .получават .задача .да .създават .вир-
туални .светове . .На .този .етап .от .работата .те .имат .възможност .да .дадат .изява .на .своето .въоб-
ражение . .Целта .е .да .създадат .собствен .уникален .виртуален .свят . .Това .е .възможно .с .помощта .на .ин-
струментите, .намиращи .се .в .бутоните .в .долната .част .на .екрана .– .чертане .на .терен, .смяна .на .цвят .
на .терена, .издигане .на .планини .и .създаване .на .долини, .обособяване .на .водни .площи . .

Освен . основните . инструменти . за . персонализиране . на . работната . площ, . учениците . имат . въз-
можност .да .създадат .по-специфичен .терен, .като .използват .стени . .За .целта .боравят .с .друга .основ-
на .команда .– .създаване .на .път . .Създаден .веднъж, .всеки .един .път .притежава .индивидуални .характе-
ристики .– .цвят .и .вид . .Точно .видът .е .опцията, .чрез .която .на .работната .площ .могат .да .бъдат .създа-
дени .стени, .а .чрез .тях .– .лабиринт .

 

Фиг. 3. Основни бутони и бутон за създаване на път

До .този .момент .учениците .се .запознават .с .работната .среда .и .възможностите .на .програмата . .С .
това .приключва .оперативният .етап .

Продуктивният .етап .е .свързан .с .творческата .самоличност .на .всеки .ученик .и .уменията .му .да .
пресъздава .образи .и .идеи, .намиращи .се .във .въображението .му . .В .началото .всеки .ученик .получава .за .за-
дача .да .създаде .в .своето .съзнание .сюжет .за .игра . .Но .преди .да .бъде .реализирана, .той .трябва .да .усвои .
друго .важно .умение .– .персонализация .и .контрол .над .всеки .един .от .героите .или .казано .с .други .думи, .
тук .идва .същината .на .KODU .– .визуално .програмиране . .В .няколко .лесни .стъпки .и .постепенно .услож-
няване .на .задачите .в .часовете, .учениците .придобиват .умения .за .програмиране .на .поведението .на .
всеки .един .от .героите . .Това .се .случва .на .няколко .нива:

1 . . Работа .с .поведението .на .един .герой .– .тук .се .включват .различните .начини .за .управление .на .ге-
роя .– .клавиатура, .мишка, .джойстик .и .т .н .

Фигура 4. Команда, която позволява Коду да се управлява чрез стрелките на клавиатурата

2 . .Работа .с .поведението .на .повече .герои .и .създаване .на .взаимодействие .между .тях .– .тук .се .включ-
ват .връзките .между .отделните .герои, .както .и .изпълнение .на .условия .за .нещо, .което .да .се .слу-
чи .в .даден .момент .(например, .когато .Коду .се .сблъска .с .камък .– .да .губи .точки) .
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Фигура 5. Набор от команди, определящи взаимовръзката между Коду и другите обекти 
на работната площ

3 . . Работа .с .герои .и .обекти, .свързани .помежду .си, .реализирана .в .рамките .на .повече .от .една .про-
грамна . страница . – . тук . се . надграждат . придобитите . вече . умения, . като . се . създават . връзки .
между .отделните .страници .с .команди . .Това .усложнява .програмния .код, .но .обогатява .въобра-
жението .и .креативното .мислене .на .всеки .ученик .

 .

Фигура 6. Набор от команди, последната от които осъществява връзка 
между отделните страници на програмния код

Първоначално .усилията .са .насочени .към .добро .овладяване .на .средата, .в .която .се .програмира .– .
опериране .с .готовите .материали, .допълване .от .учениците .на .игра .с .липсващи .елементи, .предвари-
телно .подготвена .от .учител, .с .възможност .за .креативен .подход .от .страна .на .учениците . .

В .процеса .на .работа .всички .ученици .получават .задача .с .действията, .които .трябва .да .направят, .
т .е . .те .да .проектират .своята .игра, .зададена .за .реализация .в .текущия .час . .Условието .и .поставената .
задача .се .получава .и .коментира .с .презентация, .а .алгоритъма .за .работа .те .получават .на .електронен .
носител . .След .приключване .на .работата .играта .се .тества .– .ученикът .сам .я .изиграва, .а .после .си .раз-
менят .работните .места .и .имат .възможност .да .изиграят .игрите .на .своите .съученици .

Продуктивният .етап .включва .и .финализирането .на .работата .по .проекта . .Представянето .се .
реализира .като .състезание .между .екипи . .Първият .кръг .включва .интерактивен .тест .за .проверка .на .
усвоените .знания . .Във .втория .кръг .следва .практическа .работа .за .създаване .на .картички .и .игри . .Побе-
дителите .получават .грамоти .и .награди .и .се .чувстват .горди .от .постигнатия .успех .

Учениците .обичат .да .поздравяват .близки .и .приятели .по .случай .големи .лични .и .народни .празници . .
В .процеса .на .работа .с .KODU .се .заражда .идеята .да .се .изработват .електронни, .интерактивни .картич-
ки .с .помощта .на .възможностите .на .системата . .Етапите, .през .които .се .преминава .при .изработката .
им, .са .свързани .не .само .с .проучване .на .празници .и .обичаи, .но .и .с .добро .познаване .на .възможностите .за .
декориране, .моделиране .и .програмиране .в .средата .на .KODU . .Именно .съчетанието .между .двете .– .про-
учване, .търсене .на .информация .по .съответната .тема .и .нейното .реализиране .в .KODU, .са .в .основата .
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на .успешните .детски .продукти . .На .следващ .етап .ученическите .картички, .а .в .последствие .и .игри, .
бяха .споделени .между .децата .от .трите .училища . .

Създадените .картички .са .ориентирани .към .нашия .празничния .календар .

  

 

 
Фигура 7. Картички за Баба Марта, пролетта и Великден

Фигура 8. Картичка за Трети март

Част .от .създадените .картички .са .посветени .на .националния .празник .на .Израел .



296

ОбразОвание и технОлОгии

 

Фигура 9. Картички за Израел

С .KODU .може .да .се .създадат .интересни .поздравителни .картички .

 
Фигура 10. Поздравителни картички

Проектът .продължава .и .през .следващата .година, .като .осъществяването .може .да .се .раздели .в .две .
основни .направления .

1 . .Изработените .картички .да .бъдат .популяризирани .не .само .в .KODU .среда, .но .и .чрез .запис .(на-
пример .с .Community .Clips) .да .бъдат .публикувани .в .интернет, .за .да .служат .като .поздрав .и .да .
бъдат .достъпни .за .по-широка .публика .

2 . .Увеличаване .на .интерактивността .на .картичките .чрез .постепенно .усложняване .– .включване .
на .повече .обекти .и .тяхното .програмиране .– .„да .извършват .нещо“ .

В .помощ .на .часовете .по .ЧП .създават .материал, .илюстриращ .кръговрата .на .водата .в .природата . .
Работейки .с .KODU, .децата .пресъздават .и .желанието .си .да .живеем .сред .чиста .природа .
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Фигура 11. Картички за природата

Децата .са .изключително .изобретателни .и .големи .експериментатори . .За .това .говорят .създаде-
ните .от .тях .състезателни .игри .за .двама . .Състезания .с .мотори, .подводни .битки, .събиране .на .моне-
ти .– .това .са .част .от .игрите .за .двама, .създадени .от .децата .
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Фигура 12. Състезателни игри

Въображението .на .децата .създаде .и .интересния .танци .на .звездите .

Фигура 13. Танцът на звездите

Любими .игри, .създадени .от .децата, .са .лабиринтите . .При .тях .има .възможност .да .се .усложнява .иг-
рата, .като .се .намалява .времето .за .достигане .на .определената .цел .

 
Фигура 14. Лабиринти

KODU .дава .възможност .за .изява .на .всяко .дете, .а .децата .обичат .да .се .изявяват . .Удовлетворение-
то .от .създадените .продукти .е .огромно . .Проектът .помага .на .учениците .да .развият .полезни .умения, .
да .обменят .ценни .идеи .и .съвети .

Полезни .умения, .които .могат .да .бъдат .развити .с .помощта .на .игрите, .са:
 .y изобретателност; .
 .y вземане .на .решения .в .критични .ситуации; .
 .y поставяне .и .преследване .на .цели; .планиране .и .изпълнение .на .планове .

Чрез .игрите .се .стимулира .активността .и .инициативността .на .учениците . .Те .стават:
 .y по-изобретателни, .по-комуникативни .– .разговарят .помежду .си .и .обменят .опит, .докато .съз-

дават .своята .игра .и .след .това .като .играят; .
 .y с .по-добре .развито .стратегическо .мислене;
 .y подготвени .са .да .приемат .несполуките .– .за .тях .това .е .една .възможност .за .следващ .опит;
 .y стават .добри .лидери .– .със .самочувствие .са, .мотивирани .и .очакват .много .от .себе .си .в .облас-

тта .на .интересите .си .(от .играта, .която .са .направили); .
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 .y много .по-добре .ориентирани .в .променяща .се .среда .и .нови .герои .при .всяка .следваща .игра; .
 .y по-уверени .

Игрите .помагат .на .децата .да .бъдат .по-инициативни, .по-креативни, .по-социални . .Затова .мо-
жем .да .направим .извода, .че .игрите .КODU .имат .голям .потенциал .като .помощно .средство .в .образо-
ванието . .

литература:
 .y http://kodu-bulgaria .com/kodu/ .– .официална .страница .на .KODU .за .България
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ПРОГРАМИРУЕМИ ИГРАЧкИ В ПРЕДУЧИлИЩНА И НАЧАлНА УЧИлИЩНА 
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abstract. The .article .gives .a . lot .of .details .about . the . ideas .and .efforts .of . the .authors . to .use .programmable .
toys . .After .comparing .some .embedded .devices, .some .practices .of .teachers .in .different .countries .an .educational .
package .for .pre-school .and .primary .school .students’ . is .developed . .It .combines .modern .approaches .as .Project-
Based .Approaches, .Inquiry-Based .Learning, .Content-Based .Learning .and .CS .Unplugged .and .is .organized .as .a .set .
of .8 .books .(paper .and .ebooks) .Bee .games .with .(MATI, .ALFI, .LODGI, .OPTI, .ARTI, .TSVETI, .IDI .AND .SPEJSI) .

Keywords: education, .programming, .primary .school, .pre-school, .HCI, .PBA

Увод
Обучението .за .създаване .на .програмируеми .устройства .и .употребата .им .има .своята .дългогодишна .

история .в .инженерната .практика . .Само .допреди .няколко .години .това .беше .акцент .единствено .в .
техническите .университети .при .подготовката .на .бъдещи .инженери .

Днес . поради . развитието . на . електрониката . по-лесната . употреба . на . електронни . компоненти .
и .демократизирането .на .достъпа .до .ресурси . (научни .и .обучителни) .е .реално .възможно .с .подобни .
устройства . да . работят . хора . от . различни . възрасти . и . то . такива . с . различно . образование . и .
квалификация .

Програмируемите .устройства .са .чудесна .възможност .за .персонализация, .поради .тази .причина .са .
изключително .подходящи .за .деца .със .специални .образователни .потребности .(СОП) .

Нещо . повече, . в . днешно . време . технологичните . новости . са . вече . доказано . ефективен . модел . за .
бързи .иновации .както .в .бизнеса, .така .и .за .образователни .цели . .От .нашата .практика .забелязваме, .че .
както .професионалистите, .така .и .обучаемите .от .различни .възрасти .се .изправят .пред .едни .и .същи .
предизвикателства: .как .да .създават .и .управляват .програми .и .устройства .с .естествени .интерфейси, .
как .да .работят .с .данни .в .реално .време, .събирани .чрез .сензори, .и .как .да .създават .роботизирани .ръце, .с .
чиято .помощ .да .извършват .определени .операции . .

Големите .ИТ .компании .са .в .крак .с .тази .тенденция .и .разработват .ресурси .в .тази .област, .вклю-
чително .за .образователни .цели . .Някои .примери .са:

 y microsoft.NET Gadgeteer . – платформа . за . прототипиране . на . малки . електронни . и . вградени .
хардуерни .устройства

 y Intel Embedded challenge – .състезание .на .Интел .за .използване .на .вградени .устройства
В .посочените .и .в .много .други .инициативи .могат .да .се .включват .както .учащи, .така .и .специали-

сти, .които .вече .работят .професионално .в .тази .област .
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Вградени системи и роботизирани устройства
В .мислите .си .за .важността .на .програмирането .като .процес .се .присъединяваме .към .Дъглас .Рушкоф .

и .неговата .забележителна .реч .(2010), .по .която .по-късно .публикува .книга, .„Program .or .be .programmed“ .
(Ако .не .програмирате, .значи .сте .програмирани), .в .която .се .описва .важността .на .програмирането .и .
десетте .команди, .значими .според .него .в .съвременния .дигитален .свят .[3] . .По .тази .книга .HANSEN .и .
колектив .създават .ръководство .към .книгата .на .Рушкоф .„A .Study .Guide .to .Program .or .be .programmed: .
Ten .Commandments .for .a .Digital .Age“ .

Под .термина .„вградените .системи“ .(embedded .systems) .се .разбира .хардуер, .в .който .има .вграден .
софтуер . .Често .това .са .системи .със .специални .функции, .които .могат .да .бъдат .части .от .по-големи .
системи .(както .е .при .автомобилите) . .Една .възможна .класификация .на .устройствата .на .базата .на .
функционалността .им .е .да .ги .разглеждаме .като: .самостоятелни .(имат .вход, .обработват .го .и .дават .
изход), .свързани .със .сензори, .работещи .в .реално .време .и .мобилни .устройства .

Някои . от . специфичните . характеристики . на . вградените . системи . са . ефективност . относно: .
използвана .енергия, .(минималност) .на .кода, .времето .на .изпълнение, .теглото .и .цената .им . .Повечето .
от .тях .могат .да .бъдат .програмирани .чрез .специализирани .среди .или .езици .за .програмиране .[6] .

Някои . програмируеми . устройства . в . настоящия . момент, . които . са . на . достъпни . цени . и . са .
същевременно .подходящи .за .учебни .цели, .са:

Име Адрес в интернет средство за програмиране

SunSpot http://www .sunspotworld .com Sun .Spot .Java .Development .Kit

Gadgeteer http://research .microsoft .com/en-us/projects/gadgeteer C#
Moway .
Robot

http://moway-robot .com
http://innovateconsult .net

Scratch, .Moway .World,
C, .Assembler

Raspberry .PI
www .raspberrypi .org
http://innovateconsult .net

Python, .Scratch

Lego .WeDo
http://info .scratch .mit .edu/WeDo
www .scratch .bg

Scratch

Valiant .
Roamer

http://www .valiant-technology .com Клавиши .върху .устройството

Bee-Bot
http://www .tts-group .co .uk
http://innovateconsult .net

Клавиши .върху .устройството

Pixie http://www .swallow .co .uk/ Клавиши .върху .устройството

За .деца .в .подготвителна .група .и .ученици .в .начален .етап .и .при .вече .програмирани .устройства .
могат .да .се .използват .за .образователни .цели .реално .всички .устройства . .Разликата .в .употребата .
произтича .от .това .каква .възможност .и .познания .има .възрастният, .който .работи .с .тях .(учител, .
родител, .възпитател, .по-голям .ученик) . .

Устройствата, .които . се .програмират .чрез .натискане .на .клавиши, .разположени .върху .самите .
тях, .са .по-лесни .за .употреба .и .за .деца, .и .за .възрастни, .те .са .във .възможностите .им .да .ги .управляват .
и .самостоятелно . .За .децата .те .са .играчки .и .неслучайно .някои .от .тях .и .изглеждат .като .такива . .В .
описаната .по-горе .таблица .това .са .Bee-Bot, .Pixie .и .Roamer .

Гоел .посочва .като .най-използвани .езици .за .програмиране .за .такива .устройства .следните: .C .(81%), .
Assembler .(70%), .C++(39%), .Visual .Basic(16%), .Java(7%) .[5] .

Същевременно . се . забелязва . стремежът . на . създателите . на . такива . устройства . да . осигуряват .
по .няколко .езика, .по-лесни .за .употреба .езици .(Scratch), .по-съвременни .обектно-ориентирани .езици .
(Python) .и .работа .с .най-често .използвани .мобилни .устройства .(Android) .

Екипи .от .преподаватели .и .студенти .от .Катедра .„Инфоратика“ .на .ВСУ, .специалисти .на .„Инова-
ции .и .консултиране“, .ученици .и .учители .от .Варна .вече .активно .работят .в .тази .област .и .показват .
резултати . от . формално . и . неформално . организирани . обучения . по . време . на . публични . изяви . като .
Конференцията .на .Община .Варна, .Деня .на .Scratch .(всеки .май) .във .Варна . .

В .дефинираните .от .Катлин .принципи .за .използване .на .роботи .за .образователни .цели .се .изисква .
взаимодействието .и .на .трите .групи .участници: .учениците, .учителите .и .технологиите . .Поради .
това .ERA .принципите .са .класифицирани .като .такива, .отнасящи .се .за .всяка .група:
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 .y Технология .(интелигентност, .интеграция, .включване);
 .y Ученик .(ангажиране, .устойчиво .учене, .персонализация);
 .y Учител .(педагогика, .учебна .програма .и .оценяване, .справедливост, .практичност) .[2] .

Тези .принципи .подсказват, .че .когато .изграждаме .обучения .с .използване .на .ИКТ, .трябва .да .имаме .
предвид .и .участието .на .самото .техническо .средство .и .на .реалната .ситуация .на .взаимодействие .на .
човек-машина, .машина-машина, .човек-човек .(HCI) . .

От .предложените .средства .екипът .ни .разглежда .възможностите .за .работа .с .Bee-Bot .на .компанията .
TTS, . осигурени . от . „Иновации . и . консултиране“ . ООД . – . представители . на . TTS . за . България . на . тези .
устройства, .и .тези .на .компанията .Moway .– .роботът .Moway .и .Мowayduino . .За .деца .в .предучилищна .и .
начална .училищна .възраст .засега .препоръчваме .приоритетно .употребата .на .Bee-Bot . .

Стандaртни .и .творчески .задачи .с .пчелата .bee-bot
Функциите .за .движението .на .пчелата .(напред, .назад, .завъртане .наляво .и .завъртане .надясно, .пауза .

и . изтриване) . подсказват . масовата . употреба . на . устройството . за . развитие . на . пространствена .
ориентация .и .изчислителни .умения .

Използването . на . тези . и . подобни . устройства . е . част . от . националните . ИКТ . стратегии . на .
различни .страни .като .Великобритания, .Малта, .Словения .и .много .други .

В .понятието .пространствена .ориентация .влиза .оценката .на .разстоянията, .размерите, .формата, .
взаимното .положение .на .предметите .и .тяхното .положение .относно .ориентиращия .се .[4] .

Задачи, .които .изпълняват .всички .учащи, .разполагащи .с .пчелата, .са .придвижване .до .определено .
място .– .цел .върху .предварителна .разчертана .мрежа .от .квадрати .с .размери .15х15 .(см) .

Тези .макар .и .стандартни .задачи .могат .да .бъдат .и .творчески, .ако .се .въвлече .ученика .в .дейности .по .
създаване .на .пана .с .изображения, .свързани .с .учебните .програми .по .предмети, .и .с .измисляне .на .нови .задачи .

Направили . сме . експерименти . с . участие . на . децата . в . създаването . на . задачи: . нарисувай . любим .
герой/и, .оцвети .любим .герой .по .контурно .изображение .и .постави .под .решетката, .измисли .сам .за-
дачи, .създай .разказ . .Измисли/избери .любим/нелюбим .герой, .за .да .организираш .гоненка .на .героите .вър-
ху .мрежата .

Една . поредица . от . стъпки, . с . които . хора . от . различни . възрасти . разучават . Bee-Bot, . може . да .
бъде . и . най-често . е . следната: . движение . на . определен . брой . стъпки; . експериментиране . за . достигане .
до . определена . цел . с . приближения . и . стартиране . от . фиксирано . начало, . при . достигане . до . целта .
изтриване .на .запомненото .в .паметта .на .устройството, .изпълнение .на .задачи .от .фиксирано .начало .
до .получаване .на .увереност .и .поставяне .на .нова .цел .с .начало .достигната .цел .от .предишен .ход . .По .
време .на .обучения .и .по-продължителна .работа .с .някои .деца .видяхме, .че .разликата .във .възрастта .и .
пространствената .ориентация .води .до .различно .време .за .усвояване .на .описаните .стъпки .

Част .от .съветите .на .NGFL .(National .Grid .For .Learning) .са .свързани .с .използване .на .програмируеми-
те .играчки .с .цел .разширяване .на .обучението .[7] .

 .y Поставете .препятствия .и .програмирайте .играчката .да .ги .заобикаля;
 .y Поставете .няколко .обекта, .като .игра .на .боулинг .и .програмирайте .играчката .да .ги .събаря; .
 .y Програмирайте .играчката .да .пренася .съобщения .от .едно .дете .на .друго;
 .y Използвайте . паната . и . мрежата, . за . да . насърчавате . децата . да . стигат . до . различни . форми, .

цветове .или .обекти;
 .y Направете . дрехи . на . играчката . и . организирайте . модно . шоу, . задавайте . действия, . който .

съответстват .на .облеклото .
Някои .други .задачи .са .за .изграждане .на .средата, .в .която .се .движи .пчелата . .Например .интересно .

за .децата .е .да .й .измислят .пътища, .препятствия, .включително .3D, .през .които .тя .да .минава .
Други .интересни .задачи .са .тези, .в .които .синхронизираме .няколко .пчели . .Това .може .да .бъде .танц .

или .движение .в .рима, .по .време .на .което .децата .пляскат .за .усещане .и .използване .на .ритъма .
Играта . върху . едни . и . същи . пана . може . да . омръзне . на . децата, . затова . препоръчваме . изграждане .

на . процес . на . обучение, . подчинен . на . обучение, . базирано . на . съдържанието . (Content-based . Learning) . .
Въвеждане . в . конкретна . обстановка, . например . обличаме . програмируемата . играчка . и . я . поставяме .
в . средата . на . някаква . ситуация, . форми, . картини, . цветове . вмъкнати . в . играта . . Така . осигуряваме .
изучаването .на .пространствени .отношения .всеки .път .в .различна .среда .

Разработването .на .методика .за .използване .на .конкретно .устройство .ни .се .струва .не особено 
практично от гледна точка на осигуряване на адекватност на учебния процес и наличието на самите 
устройства. Добра практика в това отношение е възможността за заемане на устройствата под 
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наем от „Иновации и консултиране“. За въвеждане на такива обучения в българските образовател-
ни институции екипът ни предлага модулен принцип, като сме разработили и серия от книжки, в 
които се предлагат задачи и дейности, групирани в осем направления.

код заглавие описание

000 Игрите .на .пчелите .с .МАТИ Включват .се .математически .задачи

001 Игрите .на .пчелите .с .АЛФИ Включват .се .задачи, .свързани .с .езиковата .култура .

010 Игрите .на .пчелите .с .ЛОДЖИ Включват .се .задачи .за .развитие .на .логиката

011 Игрите .на .пчелите .с .ОПТИ Включват .се .оптимизационни .задачи

100 Игрите .на .пчелите .с .АРТИ Включват .се .задачи .за .развитие .на .творческото .мислене

101 Игрите .на .пчелите .с .ЦВЕТИ Включват .се .задачи .за .развитие .на .комбинаторното .мислене

110 Игрите .на .пчелите .с .ИДИ Включват .се .задачи, .в .които .се .използва .интерактивна .дъска .

111
Игрите .на .пчелите .със .
СПЕЙСИ

Включват .се .приключенски .задачи .на .Земята .и .в .Космоса .

Във .всички .книжки .са .включени .индивидуални .задачи, .задачи .по .двойки, .задачи .в .група, .а .също .със-
тезателни .задачи .и .задачи, .изискващи .и .насърчаващи .към .съвместна .работа . .Книжките .не .се .препо-
ръчват .в .точно .определена .последователност . .Можете .да .започнете .с .всяка .една .от .тях .и .по .вся-
ко .време .да .използвате .и .някоя .друга . .Съдържанието .им .отговаря .на .учебните .програми .на .МОН .[5] .

Във .всяко .от .заглавията .се .работи .и .по .изграждане .на .стратегия .на .ученика .да .се .справя .с .подоб-
ни .проблеми .в .живота .

Книжките .са .номерирани .с .двоичен .код, .което .е .свързано .с .опита .на .авторите .да .работят .по .
проекти .в .направление .„Информатика .без .компютри“ .и .„Занимателна .информатика“, .което .е .в .син-
хрон .с .представената .тема . .

Насърчаването .на .активно .включване .на .родителите .за .съвместна .работа .не .само .с .децата .си, .но .
и .с .учителите .и .образователни .консултанти .и .експерти .може .да .се .осъществява .чрез .социални .мре-
жи, .но .препоръчваме .да .става .и .чрез .предоставяне .на .устройство .за .работа .вкъщи .на .детето, .с .оси-
гурени .ресурси .за .задачи .и .дейности .за .работата .му .вкъщи .

При .работа .с .децата .се .препоръчва .динамика .на .групата, .включително .смесена .(по .възраст) .група . .
Тогава .една .група .участници .(често .по-големите) .измислят .задача, .която .е .провокация .към .друга .група .
участници, .които .я .решават . .По .време .на .решаването .се .конкретизира .условието .на .поставената .за-
дача .и .динамично .спрямо .възможностите .на .участниците .задачата .се .улеснява .или .усложнява .

Пример .от .Ден .на .Scratch .от .19 .05 .2013 .г, .проведен .в .Национална .астрономическа .обсерватория .и .
планетариум .– .Варна, .организиран .съвместно .с .НАОП .„Н . .Коперник“ .и .ВСУ .„Ч . .Храбър“ .

Ученици .от .6 . .клас .измислят .задачи, .които .решават .ученици .от .втори .клас .(Фигура .1, .Фигура .2) .

Фигура 1. Изграждане на трасе при съставяне на задачи за работа с Bee-Bot
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Фигура 2. Преминаване на Bee-Bot през лабиринт, като част от задача за пространствена ориентация

сред задачите, които измислиха и решиха самите шестокласници, беше получаване на най-раз-
лични фигури и изчертаването им.

На обучение на учители по „Визуално програмиране за напреднали със Scratch/byob“ учители раз-
учават bee-bot и създават приложения, които са емулатори на устройството (Фигура 3, Фигура 4). 
За .почти .всяко .от .описаните .устройства .може .да .се .намери .негов .емулатор, .а .може, .както .вече .ста-
на .ясно, .и .да .се .създаде .такъв . Видео за работата с Bee-Bot емулатор може да се види на адрес http://
goo.gl/EcGpt, а видео за симулиране функциите на Roamex е налично на http://screencast-o-matic .com/
watch/cl6fQdPur .

Фигура 3. Обучение на учители във ВСУ „Ч. Храбър“
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Фигура 4. Работна снимка на екран на Scratch/byob за симулиране движенията на bee-bot

Чрез .приложение .за .мобилно .устройство .можем .да .изпълняваме .същите .задачи . .Предимството .
е .в .по-икономичното .решение .да .не .купуваме .хардуер, .но .тогава .зависим .от .функционалността .на .
софтуера . .Наблюдения .върху .деца .показват, .че .играейки .с .Bee-Bot .на .пода, .при .загуба .на .ориентация .
се .придвижват .до .място, .от .което .се .ориентират, .което .със .софтуерно .приложение .не .могат .да .
направят, . освен . ако . не . е . включена . точно . такава . функционалност . или . ако . не . работят . с . мобилно .
устройство, .което .могат .лесно .да .завъртят .

Не .на .последно .място .трябва .да .отбележим, .че .може .да .въвличаме .децата .и .в .ролеви .игри, .в .които .
имитираме .работата .на .устройства . .Например .играта .„Бъди .робот“ .или .„Пчела .съм“, .в .които .дете .
подава .инструкции .на .друго .дете .и .то .изпълнява, .е .свързана .с .комбинация .на .двигателни .и .мисловни .
операции .и .с .изучаване .на .концепции .от .компютърните .науки .още .от .най-ранна .възраст .

Такива .задачи .вече .няколко .години .реализираме .на .Деня .на .Scratch .
В . заключение, . описаните . практики . и . идеи . са . в . синхрон . със . съвременния . акцент . за . участие . на .

ученика . в . проекти, . свързани . с . живота . му, . разучавайки . природата . среда . и . социалните . явления, .
организирани . формално . и . неформално . чрез . проектно-ориентирано . обучение, . изследователски .
подходи .в .обучението .и .използване .на .мобилни .приложения .

Не .малко .публикации .в .интернет .има .по .темата, .че .децата .можели .всичко .и .това .изглежда .така, .
защото .липсата .им .на .опит .не .им .позволява .да .се .страхуват .(от .повреди, .от .неуспех), .но .те .не .се .
страхуват .да .опитват .и .успяват .да .постигнат .някакъв .резултат .или .преднамерено .търсен .такъв .
или .са .ни .наблюдавали .какво .правим .и .ни .имитират .или .са .създали .нещо, .след .като .сме .им .показвали .
стъпка .по .стъпка .как .става . .Но .те .все .още .не .са . се .научили . .Не .знаят .как .да .търсят .решение .на .
непознат .проблем .освен .това, .което .правят .интуитивно . .Когато .опитат .и .не .стане, .се .отказват . .
Тогава .се .нуждаят .от .нас .да .ги .научим .как .да .продължат .

От .многобройните .ни .срещи .с .учители .по .време .на .обучения .и .обучителни .семинари .в .страната .
забелязахме . у . много . от . тях . пренасяне . на . емоцията . „страх . от . използването . на . компютър“ .
и . върху . дигиталните . и . в . частност . върху . програмируемите . устройства . . За . разлика . от . тях, .
неправителствените .организации .и .сдружения .в .страната .като .СНЦ .„Образование .и .технологии“, .
Национална .мрежа .за .деца, .родителите .и .не .на .последно .място .самите .деца .са .жадни .за .нови .средства .
и .търсят .нови .възможности . .В .ситуацията .на .този .дисбаланс .препоръчваме .на .директорите .обуче-
ния .на .учителите .за .подобряване .на .дигиталната .им .грамотност .и .култура .и .намаляване .на .стре-
са .от .технологични .новости . .Препоръчваме .на .управляващите .Дирекции .„Образование“ .на .регионал-
но .ниво .изграждане .на .ИКТ .стратегии, .чрез .които .да .подпомагат .целенасочено .българските .учите-
ли .по .този .труден .път .и .да .ангажират .обществеността .с .различни .инициативи .така .както .правим .
във .Варна .[1] .
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В .тази .връзка . можем .да . споменем . изключително .полезния .ни .опит .с .Логопедичната . градина .в .
гр . .Варна, .в .която .по .време .на .обучение .за .използване .на .интерактивна .дъска .учителите .бяха .много .
притеснени, .но .след .включване .на .занятия, .в .които .участват .деца, .учителите .придобиха .смелост .
и .и .разработиха .свои .уроци .с .това .техническо .средство . .Сега, .когато .имат .изградено .доверие .в .нас .
(консултантите . и . обучителите . им), . не . се . притесняват . да . разучават . всякакви . нови . технически .
средства .и .да .изграждат .своето .критично .мислене .по .отношение .на .избора .на .подходящи .ИКТ .за .
работа .с .учащите .

*благодарности за доверието към нас изказваме на Helen Swann от TTS, Англия, на г-жа Веселина 
Иванова, Директор на Дирекция „Образование“, Община Варна, на г-жа лидия кънчева – директор на 
логопедична градина – Варна.
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ИЗПОлЗВАНЕ НА ИкТ ИНсТРУМЕНТИ В МЕжДУПРЕДМЕТНИя ПОДхОД ЗА 
РАЗВИТИЕ НА РАННА ГРАМОТНОсТ

ThE uSE of IcT ToolS IN a croSS-currIcular approach To promoTING Early lITEracy
Teodora Dimitrova Valova, assoc. prof., phD
St. ciril and St. methodius university of Veliko Tarnovo
pedagogic college pleven

abstract. The . article . presents . options . for . integrating . online . project . activities . in . situations . of . elementary .
literacy .in .kindergarten .that .help .promote .interest .in .reading .and .writing .in .the .next .stages .of .education . .Solving .
learning .tasks .that .involve .integrated .curriculum, .preparing .children .for .the .challenges .and .diverse .environment .
of .the .21st .century . .Within .the .framework .of .Online .Project-based .educational .process .is . justified .pedagogical .
approach .that .encourages .early .interest .in .communicating .with .the .books .

Keywords: cross-curricular .approach, .early .literacy, .online .project-based .learning, .integrated .curriculum

Увод
Ранната .грамотност .се .определя .като .важна .предпоставка .по .отношение .на .индивидуалното .

развитие .на .всяко .дете, .така .и .във .връзка .с .колективния .напредък .и .благополучие .на .учещата .общ-
ност .като .цяло . .С .появата .на .иновационните .информационни .технологии .се .променя .и .образова-
телната .парадигма .„преподаване-възприемане“, .като .ученето .вече .не .се .свързва .с .възможността .да .
се .случва .само .в .занималнята . .Новите .образователни .практики .през .последните .години .интегрират .
междупредметен .подход .в .обучението .по .български .език .и .литература .в .предучилищната .възраст . .
Това .води .до .повишаване .на .качеството .на .образователния .процес .и .мотивацията .за .учене, .като .де-
цата .в .наблюдаваната .възраст .задълбочават .знанията .си .по .конкретна .тема .и .планират .работа-
та .си, .съобразно .с .набелязаната .цел . .Разработването .на .проекти .в .онлайн .образователна .платформа .
осъществява .педагогическо .общуване, .което .насърчава .ранен .интерес .към .книгите .и .стимулира .раз-
витие .на .ранна .грамотност .
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Насърчаване на ранна грамотност в контекста на ученето през целия живот
Развитието .на .грамотността .е .важен .фактор, .който .гарантира .впоследствие .напредък .и .успех .

в .училище .и .в .живота . .Под .грамотност .днес .се .разбира: .способността .да .се .чете .и .пише, .да .се .осъз-
нава .смисълът .на .прочетеното .и .написаното .и .да .се .развива .такава .идентичност .у .подрастващи-
те, .която .да .им .позволи .да .решават .проблемите .самостоятелно, .да .проумеят .кои .са, .какъв .е .пътят .
да .успеят .в .училище .и .как .могат .да .направят .живота .си .по-добър . .Под .понятието .„ранна .грамот-
ност“ .се .разбира .това, .което .децата .знаят .за .четенето .и .писането, .преди .те .действително .да .са .
усвоили .умения .да .четат .и .пишат . .Оценката .на .съвременната .ситуация .показва, .че .темата .за .усъ-
вършенстването . на . ранната . грамотност . придобива . все . по-голямо . значение . . Грамотният . човек . е .
много .по-вероятно .да .продължи .обучението .си, .да .постигне .академичен .успех .и .да .се .реализира .като .
продуктивен .член .на .обществото . .Разглеждана .в .контекста .на .непрекъснатото .образование, .което .
се .простира .далеч .отвъд .границите .на .формалното, .ранната .грамотност .би .следвало .да .се .определи .
като .важна .човешка .дейност .

Приоритети в използването на информационно-комуникационните технологии в образованието 
Наблюдават .се .следните .приоритетните .равнища .за .използване .на .информационно-комуника-

ционните .технологии .в .образованието:
Национално .равнище .– .Стратегия .за .въвеждане .на .ИКТ .в .образованието
Регионално .равнище .(Европейски .съюз) .– .е-план .за .действие
На .глобално .равнище .– .Стратегически .документи .на .ЮНЕСКО

Интегриране на онлайн проектни модули в ситуациите по български език и литература
Интеграцията .на .дигитални .инструменти .в .проектнобазирано .обучение .предоставя .нови .въз-

можности .за .визуализиране, .чиито .ефекти .не .могат .да .бъдат .постигнати .при .работа .в .тетрадка .
или .върху .обикновено .табло . .Това .е .начин .да .се .провежда .нагледно-динамична .демонстрация . .Тя .уле-
снява .децата .да .изследват .сложен .въпрос .или .проблем .в .рамките .на .групово .обучение, .в .единство .с .
учителя, .който .действа .като .фасилитатор . .В .контекста .на .онлайн .проектното .обучение .от .де-
цата .се .очаква .да .употребяват .технологиите .по .начин, .който .да .им .помогне .да .проучват, .да .си .съ-
трудничат, .да .анализират, .да .обобщават .и .да .излагат .лично .мнение .в .рамките .на .екипа . .Задачата .за .
създаване .на .продукт .по .разработвана .(учебна .по .своята .същност) .тема .дава .осезаемо .измерение .на .
придобитите .езикови .знания, .умения .и .компетентности . .Това .остойностява .търсения .образова-
телен .ефект .и .увеличава .усещането .за .напредък .у .децата . .Участието .им .в .проектната .дейност .се .
утвърждава .като .адекватно .работещ .мотиватор .за .развитие .на .устната .реч, .на .уменията .им .да .
общуват, .на .познавателните .им .интереси .и .творческите .им .способности .

ИкТ инструменти в подкрепа на проектнобазираното обучение за развитие на ранна грамотност
Интегрирането .на .информационно-комуникационни .инструменти .за .представяне .на .образова-

телно .съдържание .в .обучението .по .български .език .и .литература .в .подготвителната .група .на .дет-
ската .градина .се .разглежда .като .форма .на .e-learning .– .едно .от .имената .на .ИКТ .в .образованието . .Он-
лайн .средата .на .работа .се .проявява .като .важен .фактор .не .само .в .своята .информационна .същност, .
а .по-скоро .като .посредник .между .дигиталните .средства .и .ресурси .(програми .и .инструменти), .дос-
тъпни .и .приложими .в .практиката, .от .една .страна .и .обогатяването .на .запаса .от .езикови .средства, .
необходими .за .решаване .на .определена .комуникативна .задача, .от .друга . .Активното .възприемане .на .
потока .информация .предполага .различна .интерпретация .и .комбиниране .на .съществуващите .техни-
ки .за .нейното .преработване . .Децата .са .въвлечени .в .интерактивни .отношения .помежду .си .и .се .из-
явяват .като .участници .в .широк .кръг .от .динамични .формати, .които .от .своя .страна .задават .ус-
ловията .за .напредък .на .екипите .по .проекта . .Интеграцията .на .дигитални .инструменти .предоста-
вя .нови .възможности .за .визуализиране, .чиито .ефекти .не .могат .да .бъдат .постигнати .при .работа .с .
традиционни .помагала . .Успоредно .с .посочените .характеристики, .осъществяването .на .педагогиче-
ско .взаимодействие .в .„онлайн .занималня“, .в .която .се .използват .мултимедийни .устройства .и .Ин-
тернет .инструменти, .без .съмнение .прави .промяната .на .учебното .пространство .по-голямо .предиз-
викателство .от .всякога . .Посоченият .формат .се .проявява .като .среда .на .общуване, .в .която .крайни-
те .потребители .лесно .достигат, .прилагат .и .допълват .необходимата .им .за .завършване .на .проект-
ния .процес .информация . .Като .пример .може .да .се .посочи .едногодишният .виртуален .многостранен .
проект: .„Народни .приказки .от .Европа .– .приятелство, .уважение .и .толерантност“ .
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Цел: .Създаване .на .дълготраен .интерес .у .децата .към .книгите .и .детската .литература, .активно .
взаимодействие .между .учители, .деца, .родители, .студенти .и .други .общности .

Използвани .ИКТ .инструменти .за .комуникация: .имейли; .дискусия .във .форум .или .чат; .виртуален .
дневник .на .проекта; .обмен .на .работни .листове .и .презентаци; .публикуване .на .снимки, .филми, .кола-
жи, .е-книги .

Използване .на .ИКТ .инструменти .в .работното .пространство .на .проекта: .
1 . . 1 . .Планиране: .Календар, .Табло .за .съобщения .
2 . . 2 . .Общуване: .Чат, .Форум, .Пощенска .кутия, .Вътрешна .поща .
3 . . 3 . .Съвместна .работа .и .организация: .Папки, .Файлов .архив, .Фотогалерия, .Уеб-страници, .Видео, .

Блог .
4 . . 4 . .Уеб-съдържание .без .код .за .споделяне .
5 . . 5 . .Уеб-съдържание .с .код .за .споделяне: .Линкове, .Покана .за .посетители .
6 . . 6 . .Конферентна .връзка: .Adobe .connect, .Eluminate, .Flashmeeting

Заключение
Междупредметният .подход .осигурява .интерактивни .(взаимодействени) .отношения .в .рамките .

на .училищните .и .извънучилищните .проектни .екипи .и .се .характеризира .с .интензивност .на .общува-
не, .обмен .на .ресурси .и .разнообразие .от .онлайн .дейности . .Децата .развиват .не .само .умения, .но .и .лич-
ностни .компетентности, .т .е . .умения, .пряко .свързани .с .опита .от .прилагането .им .в .практическа-
та .дейност . .Развиват .се .с .висок .приоритет .и .познавателните .нагласи .и .интереси .на .децата, .общо-
образователните, .научноизследова-телските .умения .и .способности, .и .такива .за .рефлексивност, .са-
мооценка .
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ЧЕТЕНЕТО – НОВА МОДА ИлИ ЕкЗИсТЕНЦИАлНА НЕОбхОДИМОсТ?

ThE rEaDING – NEW TrEND or ExISTENTIal NEcESSITy?
lubomira petrova parijkova
State university of library Studies and Information Technologies

abstract. The .report .shows .the .latest .trends .for .reading .stimulation .in .Bulgaria .and .demonstrates .the .best .
examples . .It .is .described .the .initiatives .that .allow .us .to .part .of .a .team’s .project .that .explores .new .trends .in .reading .
and .the .book . .The .report .presents .the .results .of .the .forum .dedicated .to .the .International .Day .of .the .Book .and .
Copyright .at .the .State .University .of .Library .Studies .and .Information .Technologies .– .April .23 . .

Keywords: reading, .reading .initiatives, .unusual .ideas, .policy .for .reading .stimulation, .new .trends .

По .време .на .криза .се .увеличава .потребността .от .духовност . .Четенето .на .книги .в .повечето .слу-
чаи .се .свързва .с .аристократизъм .на .духа, .един .български .писател .нарече .четящите .хора .красиви . .

През .последните .години .бяхме .свидетели .на .множество .изследвания, .констатиращи .намалява-
не .на .интереса .към .четенето, .все .по-голямата .неграмотност .на .младите .(а .аз .бих .добавила .– .не .само .
младите!) .хора, .влошената .комуникация, .липсата .на .емпатия . . .

Въпросът, .който .поставям .в .настоящата .статия, .е .дали .четенето .на .книги .се .превръща .в .ин-
телектуална .мода .или .актът .на .посягане .към .писаното .слово .е .начин .за .пълноценно .съществуване . .

Ползата .от .четенето .на .книги .е .недискусионна . .Четенето .е .„важен .портал .към .персоналното .
развитие .и .социално, .икономическия .и .обществен .живот“ .[7] . .То .ни .позволява .да .научим .„за .хората, .
за .история, .социални .науки, .изкуството .на .лингвистиката, .науката, .математиката, .и .други .пред-
мети, .които .трябва .да .бъдат .усвоени .в .училище“ .[9] . .Както .отбелязва .и .Министерството .на .кул-
турата, .медиите .и .спорта .на .САЩ .(Department .for .Culture, .Media .and .Sport): .„Хората .не .могат .да .бъ-
дат .активни .или .информирани .граждани, .ако .не .могат .да .четат . .Четенето .е .предпоставка .за .почти .
всички .културни .и .социални .дейности“ .[11] . .
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Въпросът .е .как .да .направим .четенето .атрактивно .за .младите .хора, .т .е . .трябва .да .работим .вър-
ху .мотивацията .им .– .да .изпитват .потребност .от .книги . .Запознавайки .се .с .редица .международни .
изследвания, .не .откриваме .един .единствен .наръчник .как .да .се .справим .със .ситуацията .„младите .хора .
все .по-малко .четат“ . .Обикновено .проучванията .дават .моментна .снимка .на .състоянието .на .пробле-
ма .и .рядко .дават .решение . .В .голяма .част .от .проучванията .се .дискутират .читателските .предпочи-
тания, .ученически .литературни .вкусове .и .т .н . .

Повечето .изследвания .главно .са .фокусирани .върху .когнитивните .аспекти .на .четеното . .С .време-
то .става .ясно, .че .чисто .когнитивните .изследвания .върху .четенето .са .недостатъчни .– .това, .че .ня-
кой .може .да .чете, .не .значи, .че .ще .чете . .Това .е .особено .важно .за .учениците, .които .се .смятат .за .рис-
кова .група .от .гледна .точка .на .отказа .от .четенето . .Децата, .които .четат .малко, .не .получават .пол-
зите, .които .идват .от .четенето . .Изследвания .показват, .че .когато .хората, .които .имат .затрудне-
ния .в .четенето, .те .не .са .достатъчно .мотивирани .и .драстично .намаляват .техните .възможности .за .
учене . .Това .може .да .доведе .до .силно .негативни .усещания .по .отношение .на .четенето, .които .от .своя .
страна .създават .порочен .кръг, .в .които .лошите .читатели .остават .лоши .читатели . .

Основните .фактори, .които .формират .уменията .и .желанието .за .четене, .са .семейното .възпита-
ние, .училището, .личните .качества .[3], .както .и .условията, .при .които .се .израства . .Международните .
изследвания .базират .своите .заключения, .отчитайки .колко .книги .има .анкетирания .и .неговото .семей-
ството, .дали .родителите .са .чели .книги .на .децата .си, .докато .са .били .малки, .дали .родителите .дават .
личен .пример, .дали .се .чете .по .задължение .или .и .за .удоволствие .и .т .н . .

Развитието .на .четивната .грамотност .започва .у .дома .в .семейството .[6] . .Родителите .са .от .ос-
новно .значение .за .ограмотяването .на .децата .от .ранна .възраст . .Много .програми .за .семейна .грамот-
ност .в .европейските .страни .предоставят .консултации .и .обучение .за .родители .

Но .общуването .с .книгата .е .създаване .на .поле .на .духовно .преживяване .и .споделяне, .защото .тя .е .
феномен .на .духовната .култура . .„Човек .изпраща .послания .към .идното, .като .по .този .начин .хвърля .
мост .между .миналото, .настоящето .и .бъдещето“ .[10] . .Затова .и .твърдя, .че .самият .екзистенциален .
избор .на .човек .се .определя .от .ценностите, .които .изповядва, .а .истински .духовният .човек .не .може .да .
се .откаже .от .книгите .и .четенето . .Те .са .неговият .избор .и .тяхната .връзка .е .неразривна . .Нещо .пове-
че .„Пътят .за .изход .от .кризата .минава .през .размисъл, .през .обръщане .към .себе .си .и .към .духовните .цен-
ности . .А .книгата .е .такова .средство“ .[4] .

Основания за оптимизъм
Според .Международната .Асоциация .за .четене: .„Подрастващите .навлизащи .в .света .на .възраст-

ните .в .XXI .век .ще .четат .и .пишат .повече .от .когато .и .да .било .в .човешката .история . .Те .ще .се .нуж-
даят .от .напреднали .нива .на .грамотност, .за .да .могат .да .изпълняват .своята .работа, .да .управляват .
домакинствата .си, .да .действат .като .граждани .и .да .ръководят .личния .си .живот . .Те .ще .имат .нужда .
от .грамотност, .за .да .се .справят .с .потока .от .информация, .който .ще .срещат .навсякъде .около .тях . .
Те .ще .имат .нужда .от .грамотност, .за .да .подхранват .своето .въображение, .за .да .създадат .света .на .бъ-
дещето . .В .сложен .и .понякога .дори .опасен .свят .тяхната .способност .да .четат .може .да .бъде .жизнено .
важна“ .[8] .

Според .данни .на .национално .изследване, .проведено .от .Алфа .Рисърч .през .2011 .г ., .четенето .на .кни-
ги .се .нарежда .сред .петте .най-практикувани .занимания .в .свободното .време .[1] .

Най-често .изследвани .са .когнитивните .аспекти .на .четенето .– .разбиране .на .текст, .разпознава-
не .на .думи, .адекватност .в .житейски .ситуации . .За .проекта .е .важно .вникването .и .в .другия .тип .че-
тене .– .този .за .удоволствие . .

Срещат .се .три .термина, .които .се .употребяват .и .трябва .ясно .да .бъдат .дефинирани .– .отноше-
ние .към .четенето .(отнася .се .до .чувствата .и .вярата, .които .отделният .индивид .изпитва); .чита-
телски .интереси .(отнася .се .до .предпочитанията .на .хората .към .жанра, .темите .на .книгите) .и .чита-
телска .мотивация .(вътрешното .състояние, .което .провокира .хората .да .четат) .

Въпреки .че .основата .на .четенето .през .целия .живот .се .полага .още .в .детството, .никога .не .е .къс-
но .да .започнем .да .четем .за .удоволствие .[5] . .Но .множество .изследвания .показват .все .по-големият .
брой .от .млади .хора, .които .не .четат .за .удоволствие . .Нещо .повече, .последните .проучвания, .с .които .
се .запознахме .както .в .европейски, .така .и .в .световен .мащаб .говорят .за .прекъсване .на .връзката .с .ду-
ховността .и .с .книгата . .

За .да .се .укрепи .тази .връзка .и .да .се .издигне .отново .престижът .на .четенето, .се .предприемат .раз-
лични .мерки .в .европейски .мащаб . .В .статията .„Опитът .на .УниБИТ .в .стимулирането .на .четенето“ .
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обобщавам .европейски .инициативи .и .програми, .свързани .със .стимулиране .на .четенето .[3] . .В .насто-
ящото .изследване .си .поставям .за .цел .да .представя .практики .и .инициативи .в .нашата .страна, .които .
връщат вярата и оптимизма, че има възраждане на книголюбието и четенето.

Проект „Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и авторското право“ 
Флашмоб .в .дворното .пространство .на .Университета .по .библиотекознание .и .информационни .

технологии .постави .началото .на .„Дни .на .книгата .и .авторското .право“ .от .23 .до .25 .април .2013 .г . .За .
трета .поредна .година .в .библиотекарския .университет .се .чества .Международния .ден .на .книгата .и .
авторското .право .– .23 .април . .В .рамките .на .проект .„Изследване .на .съвременни .тенденции .в .облас-
тта .на .книгата .и .авторското .право“, .ръководен .от .проф . .д .ик .н . .Стоян .Денчев .и .с .координатор .– .гл . .
ас . .д-р .Любомира .Парижкова .се .проведоха .редица .инициативи, .стимулиращи .четенето .и .любов .към .
книгата .[15] . .На .тържественото .откриване .композитора .Захари .Георгиев .бе .удостоен .със .званието .
„Почетен .професор“, .както .и .бяха .връчени .наградите .за .постижения .в .полето .на .опазване .на .книга-
та .и .издигането .й .като .духовен .спътник .на .съвременния .човек .– .Homo .Legens . .Тази .година .„Четящи-
ят .човек“ .получиха .проф . .Божанка .Неделчева, .преподавател .по .„Право .на .интелектуална .собстве-
ност“ .в .УНСС, .главния .редактор .на .Кирило-Методиевския .вестник .„За .Буквите . .О .писменехь“ .Илия .
Пехливанов .и .двете .граждански .организации .– .„Библиотека .между .листата“ .и .„Букшеър“ .

В .рамките .на .горецитирания .проект .се .организират .и .два .конкурса .– .за .есе .на .тема .„Имало .едно .
време“ .в .памет .на .Леда .Милева .и .за .плакат, .посветен .на .Международния .ден .на .книгата .и .авторско-
то .право . .Детските .рисунки .на .първолаци .и .второкласници .по .стихове .на .Леда .Милева .бяха .подреде-
ни .на .изложба . .В .дните .на .книгата .в .УниБИТ .се .откри .и .изложба .на .редки .и .ценни .книги .„История .на .
българската .книга .1878-1918 .г .“ . .Атрактивно .и .с .много .участници .премина .„Работилничката“ .за .из-
работване .на .панорамни .книжки .(pop-up) .по .стихове .на .Леда .Милева .от .студенти .и .преподаватели .

Научната .програма .включи .две .секции .и .една .сесия .на .студенти .и .докторанти .– .„През .погледа .
на .търсещите“, .в .която .младите .хора .представиха .свои .разсъждения .и .проучвания .по .отношение .
на .книгата, .четенето .и .авторското .право . .В .научната .сесия .„Политики .за .стимулиране .на .четене-
то“ .взеха .участие .книгоиздатели, .учени, .библиотечни .работници, .книжари, .блогъри, .преподаватели, .
млади .учени .и .студенти . .Йонко .Йончев .(Член .на .УС .на .АБК, .издателство .„Рива“) .говори .за .история-
та .на .Софийския .международен .панаир .на .книгата, .проф . .Алберт .Бенбасат .от .СУ .„Св . .Кл . .Охридски“ .
запозна .студентската .и .професионална .аудитория .с .начините .за .подбор .на .личната .библиотека .на .
детето, .заместник .директорът .на .Столична .библиотека .Спаска .Тарандова .представи .инициативи .
на .библиотеката .и .начините, .чрез .които .се .опитват .да .направят .четенето .забавно, .известният .
програмист .и .блогър .Григор .Гачев .зададе .въпроса: .„Преподавател .или .праводържател?“ .и .т .н . .Богата .
бе .и .програмата, .посветена .на .интелектуалната .собственост .в .университетите, .където .изтъкна-
ти .учени .обсъждаха .различни .казуси, .свързани .с .авторското .право .и .интелектуалната .собственост .

Фигура 1. Флашмоб в двора на Университета по библиотекознание 
и информационни технологии
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Пролетен базар на книгата 
Асоциация .„Българска .книга“ .традиционно .организира .и .провежда .„Пролетен .базар .на .книгата“ .

през .месец .май .(от .28 .май .до .2 .юни), .където .над .80 .изложители .представят .свои .заглавия . .
На .23 .април .(Световният .ден .на .книгата .и .авторското .право) .бяха .връчени .годишните .награди .

на .Асоциация .„Българска .книга“ .– .Рицар .на .книгата . .Церемонията .се .състоя .в .Националната .библио-
тека .„Св . .Св . .Кирил .и .Методий“, .където .в .категорията .Електронни .медии .– .радио .и .телевизия .зва-
нието .„Рицар .на .книгата“ .се .присъди .на .Георги .Ангелов, .водещ .на .Денят .започва .с .култура .по .БНТ . .
Почетният .знак .„Рицар .на .книгата“ .в .категорията .Печатни .медии .– .вестници .и .списания .тази .го-
дина .членовете .на .АБК .присъдиха .на .Людмила .Габровска .от .вестник .„Монитор“, .а .в .категорията .
Интернет .базирани .медии .бе .отличен .Александър .Кръстев .за .сайта .„Аз .чета“, .който .през .2012 .г . .бе .
награден .от .УниБИТ .с .Homo .legens . .Като .Общественик .с .най-голяма .роля .за .развитието .на .бранша .бе .
оценена .г-жа .Калинка .Попстефанова .(зам .-кмет .по .култура .и .образование .в .община .Варна .) .за .личен .
принос .в .осъществяването .и .популяризирането .на .проекта .„Алея .на .книгата“ .– .Варна . .

Нощ на литературата 
На .15-ти .май .2013 .г . .се .провеждат .публични .вечерни .четения .на .произведения .от .съвременни .ев-

ропейски .автори .от .Австрия, .Великобритания, .Македония, .Полша, .Русия, .Унгария, .Франция, .Хърва-
тия .и .Чехия .по .повод .Деня .на .литературата . .Събитието .се .провежда .за .втора .поредна .година .с .ос-
новен .инициатор .Чешкия .център .в .София, .подкрепен .от .EUNIC . .Откъсите .са .подбрани .от .Участ-
ващите . културни . институти . . В . проекта, . осъществен . съвместно . от . Австрийското . посолство, .
Британския .съвет, .Гьоте .институт, .Представителството .на .Европейската .комисия, .Културно-
информационния .център .на .република .Македония, .Полския .институт, .Руския .културно-информа-
ционен .център, .Унгарския .институт, .Френския .институт .и .Чешкия .център .се .включи .и .сдружение .
„София: .Поетики“, .което .допълва .програмата .с .произведения .на .млади .български .поети .

В .няколко .български .града .едновременно .се .провеждат .мероприятия . .В .София .инициативи .има .из .
целия .град, .като .на .всеки .половин .час .известни .личности .четат .откъси .от .преведени .на .български .
чуждестранни .автори .в .т . .нар . .„гнезда“ .– .Полски .институт, .Централна .поща, .Dada .Cultural .Bar, .Кул-
турно-информационен .център .София .(подлеза .на .СУ), .Чай .във .фабриката, .Дом .на .Москва .в .София, .Ин-
формационен .център .на .ЕС, .Книжарница .„Къща .за .птици“, .Двора .на .Софийския .университет, .ЦУМ .и .
Френския .институт . .Забавен .елемент .е .и .събирането .на .печати .от .слушателите .и .наградите .книги . .

Пловдив .чете .
От .11 .юни .до .16 .юни .2013 .г . .се .провежда .единадесетото .издание .на .традиционния .литературен .

фестивал .„Пловдив .чете“ . .На .официалното .откриване .е .връчен .Орфеев .венец .за .поезия .на .писателя .
Иван .Теофилов .

В .програмата .са .включени .36 .събития, .сред .които .срещи .с .автори .на .различни .места .из .Стария .
град, .в .културен .център .„Тракарт“, .библиотеката .„Иван .Вазов“, .Студио .1 .на .Радио .Пловдив .и .кни-
жарница .„Хермес“ .– .Централ .

В .рамките .на .фестивала .Пловдивската .библиотека .„Иван .Вазов“ .връчва .наградата .„Читателите .
на .годината“ . .Асоциация .„Българска .книга“ .организира .и .базар .„Алея .на .книгата“, .където .се .предлагат .
заглавията .от .30 .български .издателства .с .20 .процента .отстъпка .

Под .мотото .„Да .четем .заедно .за .Пловдив .– .Европейска .столица .на .културата .2019“ .се .стимули-
ра .всеки .пловдивчанин .да .донесе .своя .книга .и .да .я .размени .с .друга .по .желание . .За .децата .пък .е .организи-
рано .състезание .с .хронометър .за .бързо .четене, .както .и .игри .за .четене .с .родителите .и .парад .на .при-
казни .герои . .Програмата .на .„Пловдив .чете“ .[16] . .

Остави .всичко .друго .и .чети .
„Остави .всичко .друго .и .чети“ .(Drop .everything .and .read .– .D .E .A .R .) .е .празник, .който .се .празнува .на .

12 .април .и .предизвиква .децата .да .четат .доброволно .свободно .избрана .книга .за .определено .време . .Ини-
циативата .се .свързва .с .т . .нар . .устойчиви .практики .за .четене .наум, .които .се .използват .в .училища-
та .в .САЩ .за .насърчаване .на .четенето .сред .децата .

Денят .съвпада .с .рождения .ден .на .любимата .писателка .на .децата .Бевърли .Клиъри, .която .през .2013 .
г . .празнува .своята .97-ма .годишнина .и .която .отправя .призив .да .се .чете .

Денят .е .честван .и .в .България .с .инициативи .от .Столична .библиотека .(книжен .празник .–нацио-
нална .кампания .„Читателска .щафета .3 .мини“, .викторини, .състезание .по .четене .и .сладки .приказки .
ще .допълнят .празника .за .децата, .а .присъстващите .възрастни .ще .могат .да .се .запознаят .с .идеи .за .на-
сърчаване .на .четенето, .разработени .от .водещи .американски .учители .[17] .
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Университетът .по .библиотекознание .и .информационни .технологии .също .отбеляза .инициати-
вата .„Остави .всичко .друго .и .чети“ .като .организира .четене .на .студенти, .изучаващи .„Реторика“, .
пред .третокласници .от .столично .училище . .Традиционното .вече .четене .тази .година .бе .посветено .
на .приказки .от .Леда .Милева .в .памет .на .починалата .в .началото .на .2013 .г . .детска .писателка . .Малчуга-
ните .се .запознаха .с .„Цветните .приказки“, .като .самите .те .се .включиха .в .четенето . .

Фигура 2. Студенти четат приказки на Леда Милева пред второкласници от столично училище

Нестандартни идеи
Буккросинг .зона .в .университет
На .1 .октомври .2012 .г . .след .официалното .откриването .на .новата .академична .година .в .Универси-

тета .по .библиотекознание .и .информационни .технологии .(УниБИТ), .беше .открита .буккросинг .зона .
за .нашите .студенти .и .преподаватели . .За .тази .цел .екипът .на .проект .„Нови .политики .за .стимулира-
не .на .четенето . .Изследване .на .буккросинг .практики .в .България“ .с .ръководител .д-р .Любомира .Париж-
кова .и .финансиран .от .ФНИ, .реши .да .реновира .стара .секция, .която .с .малко .повече .фантазия .и .любов .
се .превърне .в .буккросинг .зона . .Беше .обявен .конкурс .чрез .сайта .на .трансформатори .за .идеи .за .промя-
на .на .секционен .олд .скул .шкаф . .Получиха .се .множество .предложения . .

За .да .имаме .достатъчно .книги .в .университетската .зона .помогнаха, .както .членовете .на .екипа, .
така .и .много .наши .колеги .и .студенти . .Бяха .оставени .брошури .и .стикери, .които .да .дадат .допълни-
телна .информация .и .да .породят .по-голям .интерес . .За .времето, .в .което .тази .зона .е .факт, .се .полу-
чиха .множество .запитвания .от .страна .на .колеги .и .студенти .и .открихме .нови .полета .за .дискусии . .
Екипът .регистрира .книгите .за .зоната, .като .към .началото .на .декември .2012 .г . .в .шкафа .се .намират .93 .
книги .от .регистрирани .237 .

Изграждането .на .буккросинг .зона .(по .опита .на .други .страни) .на .територията .на .УниБИТ .[14] .
дава .възможност .на .студентите .и .преподавателите .да .оставят .или .вземат .свободно .книги . .Тази .
инициатива .създава .среда .за .различни .изследвания .– .кои .книги .се .„освобождават“ .и .кои .четат, .какъв .
е .читателският .профил .и .др . .Не .на .последно .място .допринася .за .модерната .визия .на .университета . .

Фигура 3. Единствената буккросинг зона на територията на университет в България 
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книги в метрото 
Инициативата .„Книги .в .метрото“ .се .проведе .по .повод .празника .на .българската .просвета .и .кул-

тура .и .на .славянската .писменост .24 .май .от .гражданско .сдружение .„Политроник“ .и .компанията .„Ме-
трополитен“ .на .три .спирки .на .метрото .– .Софийски .университет, .Сердика, .НДК .и .стадион .„Васил .
Левски“ . .Специално .разположени .обозначени .стелажи .с .книги .в .разнообразни .жанрове, .които .всеки .
желаещ .си .взема .безплатно, .за .да .чете, .докато .чака .следващия .влак .или .пътува . .Онези, .които .имат .
желание, .могат .да .отнесат .книгата .със .себе .си .вкъщи .и .да .я .дочетат, .а .организаторите .се .надяват, .
че .съвестните .читатели .ще .ги .върнат .обратно .на .едно .от .обозначените .места .на .спирките . .Ини-
циативата .започва .със .събрани .между .500 .и .600 .книги, .които .идват .от .даренията .на .частни .лица .и .
пет .издателства .– .„Сиела“, .„Изток-Запад“, .„Бард“, .„Рива“ .и .„Еднорог“ .[18] .

Всяко .от .поставените .издания .бива .маркирано .със .специален .стикер .на .инициативата, .за .да .се .
избегне .препродажба .или .някакъв .друг .вид .злоупотреба . .Идеята .на .сдружението .е .по .този .начин .да .
бъде .стимулирано .четенето, .както .и .желанието .на .хората .да .бъдат .по-добре .информирани .и .да .раз-
ширяват .познанията .си .в .различни .насоки . .

Друга .инициатива .по .повод .24 .Май .е .подета .от .книжарницата .„Orange .center“, .която .посвещава .
месец .май .на .съвременната .българска .литература . .Веригата .подбира .автори .и .заглавия, .като .кани .чи-
тателите .да .се .запознаят .с .едни .от .най-популярните .лица .на .българската .литература .[19] . .

книги за смет 
На .21 .април .2013 .г . .се .организира .кампания .„Книги .за .смет“ .на .столичния .площад .„Славейков“, .ка-

то .идеята .е .да .се .предават .годни .за .рециклиране .пластмасови .отпадъци .в .замяна .на .това .на .хората .
получават .книга . .В .рамките .на .Над .5 .тона .са .предали .тази .неделя .столичани .в .първото .издание .на .
кампанията, .отчитат .Организатори .на .инициативата .са .фондация .Credo .Bonum .

За .събирането .на .отпадъците .на .площада .са .поставени .жълти .контейнери .за .разделно .изхвърля-
не .на .пластмасовата .смет . .Всеки .предал .два .или .повече .килограма .получава .талон .за .безплатна .хар-
тиена .или .електронна .книга .от .книжарницата .„Orange“ .на .ул . .„Граф .Игнатиев“ .18 . .Предварително .
са .подбрани .35 .заглавия . .

Към .кампанията .е .проявен .огромен .интерес, .дълга .опашката .от .хора .е .изпълни .площад .„Славей-
ков“ .и .съседните .улици . .Над .5000 .броя .безплатни .книги .и .повече .от .1000 .броя .списания .„8“ .са .раздаде-
ни .в .рамките .на .четири .часа . .Според .организаторите .основна .цел .на .кампанията .е .да .накара .хората .
да .мислят .по-отговорно .към .опазването .на .околната .среда .и .отпадъците, .които .всеки .от .нас .създа-
ва .ежедневно . .Кампанията .има .амбиции .да .се .случи .догодина .не .само .в .София, .но .и .в .няколко .от .голе-
мите .областни .градове .в .страната . .

Нов дом за старите книги
“Новият .дом .на .старите .книги“ .е .инициатива .на .„Идея .в .действие“, .която .разчита .на .дарения .

за .българските .читалища, .за .малки .училищни .библиотеки, .за .деца .и .възрастни, .които .живеят .в .соци-
ални .заведения . .Предоставените .книги .и .списания .са .безусловно .дарени, .като .призивът .на .организа-
торите .е .„Направете .дарителите .част .от .живота .на .читалището .си .и .на .градчето .или .селото .си! .
Нека .усетим .заедно .духа .на .читалището .във .вашето .населено .място! .Защото .доброто .не .може .да .се .
ограничава .и .поставя .в .рамки“ .[13] .

безплатна библиотека на плажа 
В .Албена .на .2 .юли .(2013) .ще .бъде .открита .библиотека .с .над .2 .000 .четива .на .английски, .руски, .нем-

ски, .френски, .румънски .и .български .език .докато .почиват .на .плажа . .Тя .ще .бъде .напълно .безплатна .и .има .
за .цел .да .предложи .на .туристите .допълнително .забавление .за .прекарване .на .отпуската . .Организато-
рите .разчитат .гостите .на .плажа .също .да .оставят .книги, .които .вече .са .прочели . .Според .тях .загла-
вията .са .грижливо .подбрани .за .всички .вкусове .– .трилъри, .криминалета, .мемоари, .дамска .проза, .и .за .
всички .възрасти . .Любопитен .факт .е, .че .Йовковата .„Албена“ .ще .се .предлага .на .6 .езика .– .на .български, .
руски, .английски, .немски, .румънски, .френски .

Читалня на летище софия 
От .21 .до .30 .юни .2013 .г . .в .пътническата .галерия .на .Летище .София .функционира .читалня .на .Сто-

лична .библиотека . .Проектът .е .на .Столична .библиотека .и .Sofia .Design .Week .и .има .за .цел .да .даде .въз-



313

библиотекознание и културно-историческо наследство

можност .на .пътниците .да .избират .сред .сто .заглавия, .като .същевременно .ще .се .запознаят .с .онлайн .
базите .данни .на .библиотеката . .

Проектът „Отива една жена при лекаря“ 
„Първият . хуманен . експеримент . срещу . рака . на . гърдата, . в . основата . на . който . стои . една . книга .

и .нейните .животоспасяващи .пътешествия“ .– .пише .във .фейсбук .страницата, .която .популяризира .
книгата .на .Рей .Клуун .„Отива .една .жена .при .лекаря“, .изд . .„Жанет .45“, .2012 .

Тази .книга .се .разпространява .безплатно, .когато .някой .се .регистрира .в .социалната .мрежа .и .поис-
ка .своето .копие .на .посочен .от .него .адрес .му .я .доставя .куриер . .В .посланието .във .фейсбук .пише, .че .по .
този .начин .може .„да .станеш .част .от .доброто, .което .ще .донесе .живот .на .много .жени .в .България“ .и .
още: .„Скъпи .читатели, .Заедно .поехме .по .един .добър .път . .Път, .който .може .да .донесе .здраве .на .ваше-
то, .а .и .на .други .български .семейства . .Нека .не .спираме .по .средата, .а .предадем .книгата .нататък .– .на .
близка .или .позната“ . .

Това .е .инициатива .на .Асоциацията .на .пациентите .с .онкологични .заболявания, .чрез .която .се .на-
дяват .да .повишат .информираността .за .заболяването .чрез .прочитането .на .тази .книга, .а .след .то-
ва .да .бъде .предадена .на .друга .жена, .която .от .своя .страна .да .направи .същото . .Всъщност .под .форма-
та .на .„предай .нататък“ .организаторите .се .надяват, .че .ще .се .повиши .превенцията .на .онкологични-
те .заболявания .на .млечната .жлеза . .„Някъде .по .продължение .на .своя .път, .истинската .история .на .Рей .
Клуун .ще .спаси .човешки .живот!“ .– .вярват .от .Асоциацията . .

„Чистите идеи имат своите книги“ 
В .интервю .за .в . .„Дневник“ .по .повод .протестите .от .м . .юни .2013 .г . .в .София .писателят .Георги .Гос-

подинов .казва: .„Преди .време .написах, .че .четящият .човек .е .красив . .Защото .извършва .една .невидима .
работа .по .вкуса, .а .човекът .с .вкус .по-трудно .става .подлец . .По .тази .причина .протестиращият .чо-
век .също .е .красив . .Свързани .са .по .особен .начин . .Четящият .протестиращ .винаги .си .личи .и .прави .про-
теста .по-светъл .и .смислен“ .[2] .

Символиката .на .протестите .се .изразява .и .в .носените .от .хората .книги . .„Животинската .ферма“ .
и .„1984“ .от .на .Джордж .Оруел .са .сред .най-емблематичните .книги .на .протестите . .

Сайтът .„Аз .чета“ .направи .допитване .сред .своите .потребители .„Коя .книга .трябва .да .си .носим .
на .протеста .в .неделя?“ .

Фигура 4. Най-предпочитаните книги от протестиращите

Представените .примери .демонстрират .повишаване .интереса .към .четенето . .Наблюдава .се .по-
голям .ентусиазъм, .много .нестандартни .идеи .и .инициативи, .стремящи .се .да .стимулират .любопит-
ство .към .книгите .и .положително .отношение . .Съзнавам, .че .пътят .е .труден .и .дълъг, .но .със .сигурност .
може .да .се .отчете .раздвижване .и .промяна .на .читателската .картина .у .нас . .Когато .задавах .въпроса .на .
моите .студенти .„Как .да .стимулираме .четенето .у .младите?“, .един .от .тях .ми .отговори: .„Трябва .да .
повярват, .че .е .модерно .да .се .чете“ . .
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В .заключение .може .да .се .каже, .че .за .някои .хора .четенето .е .екзистенциална .необходимост, .а .за .ос-
таналите .– .би .било .добре .да .се .превърне .в .мода! .Няма .значение .какъв .е .мотивът .– .важно .е .да .се .чете!
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сЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ОбУЧЕНИЕТО ПО ИНТЕлЕкТУАлНА 
сОбсТВЕНОсТ В УНИбИТ

coNTEmporary TrENDS IN INTEllEcTual propErTy TraINING IN SulSIT
ch. assist. prof. Teresa Trencheva phD
State university of library Studies and Information Technologies (SulSIT)
the faculty of library Studies and cultural heritage, Sofia

abstract. .SULSIT .one .of .the .first .universities .in .the .country, .which .has .assessed .the .role .and .importance .of .
Intellectual .property .as .a .stimulator .of . innovation .development .and .step .by .step .carry .out .appropriate .actions .
to . disseminate . knowledge . and . information . on . Intellectual . property . . The . purpose . of . this . report . is . to . present .
the . current . trends . in . Intellectual .property . training . at . the .university . and . in .particular . the . course . „Intellectual .
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property .in .Internet“, .which .started .in .the .Department .„Library .Management“ .at .the .Faculty .of .Library .Studies .
and .Cultural .Heritage .in .2012/2013 .academic .year . .The .course .has .building .character .and .aims .to .provide .students .
the .necessary . specialized . theoretical . and .practical . training . for . the .management .of . Intellectual .property . in . the .
digital .space .

Keywords: intellectual .property, .training .course, .internet

УниБИТ .е .един .от .първите .университети .в .страната, .оценил .ролята .и .значението .на .интелек-
туалната .собственост .като .стимулатор .на .иновационното .развитие .и .стъпка .по .стъпка .провеж-
да .необходимите .действия .за .разпространяване .на .знания .и .информация .по .интелектуална .собстве-
ност . .Целта .на .настоящия .доклад .е .да .представи .съвременните .тенденции .на .обучението .по .инте-
лектуална .собственост .в .университета .и .по .конкретно .учебната .дисциплина .„Интелектуална .соб-
ственост .в .Интернет“, .която .стартира .в .Катедра .„Библиотечен .мениджмънт“ .при .Факултета .по .
библиотекознание .и .културно .наследство .през .2012/2013 .учебна .година . .

Курсът .има .надграждащ .характер .ето .защо .се .изискват .предварителни .знания .и .умения .от .пре-
дходно .обучение .по .дисциплината .„Интелектуална .собственост“ . .Една .от .основните .задачи .на .кур-
са .е .да .даде .на .студентите, .необходимата .специализирана .теоретическа .и .практическа .подготовка .
за .управлението .на .интелектуалната .собственост .в .дигиталното .пространство . .

Съдържанието .на .учебната .дисциплина .е .структурирано .в .три .модула . .
Първият модул . „Идентификация . на . обектите . на . интелектуална . собственост . в . Интернет“ .

включва .пет .теми, .които .запознават .студентите .с .основните .информационни .продукти .и .услу-
ги .в .Интернет . .Информационните .ресурси .в .дигиталното .пространство .се .идентифицират, .като .
обекти .на .интелектуалната .собственост, .представя .се .тяхното .видово .разнообразие .и .връзката .
им .с .дигиталните .библиотеки . .Основната .задача .в .този .модул .е .студентите .да .се .запознаят .с .ин-
тернет .достъпа .до .обектите .на .интелектуалната .собственост, .като .се .изяснят .Авторски .право-
мощия .при .използването .на .произведения .в .Интернет . .Ключов .момент .в .този .модул .е .и .запознава-
нето .на .студентите .за .достъп .до .обектите .на .интелектуалната .собственост .в .Интернет .„Open .
Access“, .като .са .разкрити .основните .тенденции .и .са .представени .неговите .предимства, .свързани .с .
увеличаването .на .цитируемостта .и .отношението .на .издателите .към .него .

Вторият модул .„Институционалното .осигуряване .и .нормативната .база .на .интелектуалната .
собственост .в .интернет“ .запознава .студентите .с .международната, .европейската .и .българската .
нормативна .уредба .чрез .съответните .документи .– .Интернет .договорите .на .СОИС, .европейските .
директиви .и .конвенцията .на .Съвета .на .Европа, .българските .закони .и .др ., .както .и .институционално-
то .осигуряване .на .трите .равнища .в .областта .на .интелектуалната .собственост .на .информацион-
ните .източници .в .Интернет .пространството . .

Третият модул .„Модели .за .закрила .на .интелектуалната .собственост .в .интернет“ .изучава .начи-
ните .за .придобиване .на .право .на .използване .на .произведения .в .Интернет .– .чрез .индивидуален .дого-
вор .или .чрез .договаряне .на .колективна .основа .(чрез .организации .за .колективно .управление .на .автор-
ски .права) . .Разкрити .са .целите, .основните .похвати .и .структури .за .изграждане .на .системата .за .ди-
гитално .управление .на .авторски .права, .известна .като .DRM, .еднакво .добре .приложима .при .индивиду-
алната .и .колективна .форма .на .управление .на .правата . .Проследено .е .появяването .на .прилаганите .от .
2001 .г . .договори .за .свободно .използване .на .произведенията, .известни .като .Криейтив .Комънс .(КК) .и .
детайлно .са .представени .техните .разновидности, .осигуряващи .възможност .за .адекватна .реализа-
ция .на .авторите .относно .защитата .на .авторските .права .

Стремежът .на .УниБИТ .е .студентите .да .се .обучават .по .интелектуална .собственост .и .в .три-
те .форми .на .обучение: .редовна, .задочна .и .дистанционна, .както .и .в .трите .степени: .бакалавърска, .ма-
гистърска .и .докторска .

Причината .за .това .е, .че .образователният .профил .на .УниБИТ .е .пряко .свързан .с .разпространение-
то .на .информация .и .знания . .Следователно .професионалните .знания, .умения .и .опита, .които .студен-
тите .получават .по .време .на .обучението, .са .аналогични .на .необходимите .за .разпространението .на .
информация .и .знания .в .областта .на .интелектуалната .собственост . .Това .ги .прави .подготвени .за .ра-
бота .в .тази .област .[1] .

Още .един .акцент .е .от .значение, .а .именно, .че .обект .на .обучението .в .УниБИТ .е .богатата .гама .от .
информационни .продукти, .услуги, .техника .и .технологии, .които .по .своята .същност .са .интелектуал-
ни .продукти, .за .чиято .интелектуална .собственост .е .логично .студентите .да .имат .добри .познания . .

Ето .защо, .включването .на .материята .за .интелектуалната .собственост .в .учебните .планове .на .
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студентите .по .всички .специалности, .е .естествено .и .необходимо, .поради .което .усилията .са .насоче-
ни .към .неговото .реализиране . .

Убедено .може .да .се .сподели, .че .такова .е .и .мнението .на .самите .студенти, .които .определено .се .ин-
тересуват .и .с .желание .усвояват .знанията .по .интелектуална .собственост .– .област, .която .възпри-
емат .като .модерна, .необходима .и .полезна . .

Показателен .за .това .е .и .фактът, .че .всяка .година .голяма .част .от .студентите, .завършващи .раз-
лични .специалности .и .степени .на .обучение, .се .насочват .към .разработване .на .дипломни .работи .по .ин-
телектуална .собственост, .които .защитават .успешно .
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abstract. The .purpose .of .this .paper .is .to .provide .a .brief .overview .of .bibliotherapy .in .relation .to .education . .It .

includes .a .brief .history .as .well .as .discussion, .methodology .and .effectiveness . .It .also .offers .recommendations .for .
those .who .provide .bibliotherapy .in .an .educational .context . .The .focus .is .on .the .use .of .bibliotherapy .by .professionals .
other . than . mental . health . practitioners . . Teachers . can . use . bibliotherapy . in . the . classroom . as . a . tool . to . promote .
understanding .of .students’ .problems . .In .recent .years .literature .has .developed .a .lot .in .the .area .of .pedagogical .and .
curricular .issues . .Through .literature, .children .can .understand .that .they .are .not .alone .in .encountering .problems . .In .
using .literature .to .help .children .cope .with .problems, .teachers .recognize .that .and .they .then .can .better .understand .
children’ .feelings .

Keywords. Books, .Reading, .Bibliotherapy, .Education

С . библиотерапия . са . се . занимавали . отдавна . представителите . на . различни . научни . дисциплини . .
Най-рано .била .въведена .в .болниците, .тогава .заниманията .се .водели .от .лекари .и .сътрудничещите .с .
тях, .притежаващи .съответната .подготовка, .библиотекари . .По-късно .библиотерапията .се .превър-
нала .във .важен .терапевтичен .метод .в .ръцете .на .специалните .педагози . .

Към .нея .все .по-често .прибягват .главно .училищните .библиотекари, .учители .от .началния .курс .на .
обучение .и .някои .възпитатели .от .центрове .за .работа .с .деца . .Чрез .литературата .се .създават .и .раз-
виват .определени .нагласи, .възпитава .се .личността, .формират .се .представи .и .т .н . .Библиотерапия-
та .все .повече .се .превръща .във .важен .елемент .от .педагогическия .процес . .

Според .Л . .Парижкова .„Книгата .не .може .да .решиместо .човека .конкретните .му .проблеми, .но .със .
сигурност .притежава .качествата .на .душевен .отдушник, .на .терапевт .и .лечител . . . .„ .[3] . .Чрез .кни-
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гите .се .получава .информация, .която .подпомага .интелектуалното .му .развитие .и .обогатява .знания-
та .му . .Осъзнаването .на .тези .процеси .и .необходимостта .от .професионално .отношение .по .въпроса .е .
дискутиран .в .редица .страни . .

Още .през .1948 .г . .Н . .Смит .публикува .изследване, .в .което .тя .моли .студентите .да .се .идентифи-
цират .с .литературата, .която .е .променила .начина .им .на .мислене .или .отношенията .им . .Б . .Салъп .и .
А .Салъп .в .книгата .си .„Библиотерапия: .Исторически .преглед“, .излязла .през .1978 .г ., .твърдят: .„Биб-
лиотерапията .е .съвместима .с .определени .образователни .цели .като .за .развитието .така .и .за .
превенция, .а .не .в .коригиращ .смисъл: .Образование .за .психологическа .зрялост, .за .регулиране .на .
живота, .както .и .за .развиване .на .характер“ .[5] .

В .края .на .80-те .и .началото .на .90-те .години .на .ХХ .в . .в .много .страни .се .появява .концепция, .призна-
ваща .възпитателната .библиотерапия .за .метод .на .специалната .педагогика, .базирайки .се .на .множе-
ство .експериментални .библиотерапевтични .програми . .От .гледна .точка .на .специалната .педагогика .
библиотерапията .остава .планирана .дейност .с .използване .на .литература, .водеща .до .реализирането .
на .рехабилитационни, .ресоциализиращи, .профилактични .и .общо .развиващи .цели . .Специалните .педа-
гози .са .„внесли“ .в .библиотерапията .тестово .измерване .на .нейната .ефективност . .„Библиотерапия-
та .е .съвместима .с .целите .на .съвременното .образование, .които .включват .насърчаване .на .цялостно-
то .развитие .на .личността, .която .да .е .в .състояние .да .се .справи .с .днешния .свя“ .[7] . .Всички .терапев-
тични .занятия .трябва .да .реализират .определена .цел .и .не .могат .да .бъдат .продължение .на .дидакти-
ческия .процес . .Определени .библиотерапевтични .цели .могат .да .се .постигнат .благодарение .на .правил-
но .подбраните .методи, .форми .и .средства .за .работа .

Четенето, .като .един .от .основните .елементи .на .библиотерапията, .води .до .значителни .проме-
ни .в .лечебния .и .възпитателния .процес . .Възможно .е .прилагането .й .в .група .или .индивидуално, .за .да .се .
отговори .на .емоционалните .и .интелектуални .потребности .на .децата .да .получат .подкрепа .при .раз-
витието .на .личността .им, .чрез .идентификация .с .литературни .фигури . .Библиотерапията .е .свър-
зана .със .самоактуализацията .и .развитието .на .личността .и .се .използва .в .случаите, .когато .читате-
лят .има: .проблеми .във .взаимоотношенията .с .околните; .проблеми, .свързани .с .реализацията .на .твор-
ческите .способности; .с .планирането .на .житейските .задачи .и .с .организацията .на .свободното .време . .
В .училище .функциите .на .библиотерапевт .могат .да .бъдат .изпълнявани .от .библиотекаря, .от .учи-
лищния .педагог .или .друг .учител, .който .е .преминал .съответно .обучение, .въвеждащо .го .в .тайните .на .
библиотерапевтичната .наука .

О . .Кабачек .споделя .следното .твърдение: .„ . . .библиотерапията .съвпада .по .своите .преобрзувател-
ни .задачи .с .педагогиката .и .може .да .се .използват .и .моделите .на .педагогическата .психология .за .умстве-
ното .развитие .на .човека, .качества, .нагласи . .Логично .е .и .обратното .разбиране .и .осмисляне .на .педаго-
гиката .и .психологията .на .детското .четене .в .руслото .на .библиотерапията . .Процесът .на .развитие .
на .читателя, .може .да .се .разглежда .като .процес .на .последователно .разширяване .на .библиотерапев-
тичните .възможности .– .възможностите .и .начините .за .влияние .на .книгата .върху .личността“ .[2], .
което .е .и .логично .продължение .на .част .от .целите .и .задачите, .които .си .поставя .библиоте-
рапията .в .съвременната .динамична .среда . .Библиотерапевтичните .занятия .могат .да .се .провеж-
дат .в .болници, .санаториални .заведения, .пенетенциарни .заведения, .училищна .среда .и .др .

Т . .Попов .споделя: .„ . . .винаги .през .историята .на .човешката .цивилизация .са .се .разказвали .истории, .
които .са .и .обмен .на .жизнен .опит, .и .са .били .напълно .естествени .и .непосредствени .форми .за .контак-
ти .и .взаимодействия .между .хората . .Тези .форми, .макар .и .по .неосъзнат .начин, .са .действали .възпита-
телно .и .поучително .на .младото .поколение, .били .са .своеобразно .възпитателно .средство .и .начин .за .
предаването .на .натрупания .опит .между .поколенията . .Така .те .са .се .явявали .и .част .от .цялостната .
система .за .възпитание .на .младите“ .[4] . .

Според .Ю . .Дрешер .целите .на .развиващата .библиотерапия .са: .развиване .на .личността; .оказване .
на .помощ .при .преодоляване .на .цели, .свързани .с .адаптацията .към .определени .ситуации .или .периоди .в .
живота; .възпитаване .на .чувство .за .самостоятелност .и .инициативност; .установяване .на .емоцио-
нална .връзка .с .околните; .възпитаване .на .трудолюбие; .възпитаване .на .критично .отношение .към .са-
мия .себе .си; .формиране .на .понятия .за .образите .в .живота; .подготовка .за .различни .етапи .в .живота .– .
смърт, .раздяла .и .др . .Развиващата .библиотерапия .може .да .се .използва .успешно .в .детски .градини, .учи-
лища, .университети, .библиотеки, .санаториуми, .детски .болници .[1] . .През .2000 .г . .С . .Барухсън-Арбиб .
в .статията .си .„Библиотерапията .в .училищната .библиотека: .Експеримент .в .Израел“ .споделя .опита .
на .една .училищна .библиотека .в .Израел . .Там .е .била .обособена .колекция .от .книги .както .поезия, .така .и .
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проза .с .цел .да .се .създаде .подкрепяща .среда . .Книгите .са .били .предназначени .за .ученици .от .7 .до .9 .клас .и .
в .тях .са .отразени .проблемите .на .тийнейджърите . .Така .се .стимулира .активността .и .полето .за .дис-
кусия, .за .да .се .подпомогнат .процесът .на .израстване .и .да .се .дадe .възможност .за .алтернативни .реше-
ния .на .проблемите . .Важно .е .училищните .библиотеки .да .подпомагат .познаването .и .възприемането .
на .културните .ценности, .превръщането .на .децата .в .активни .членове .на .обществото .и .в .изгражда-
нето .на .личности, .разбиращи .и .работещи .по .решаването .на .проблемите .в .средата, .в .която .живеят . .
Едно .много .интересно .предложение, .което .прави .в .публикацията .си .е .библиотекарите .да .променят .
термина .„библиотерапия“ .като .го .заменят .с .„supportive .knowledge/подпомагащо .знание“ .

Друг .от .авторите, .разглеждащ .образователната .библиотерапия .е .Ч . .Уанг, .според .който: .„Обра-
зователна .библиотерапия .е .използването .на .литература .или .литературни .елементи .от .инструк-
тори, .които .да .помогнат .на .учениците .от .всички .възрасти .в .рамките .на .един .образователен .модел .
за .повишаване .на .позитивното .мислене .и .тяхната .способност .за .решаване .на .проблеми, .чрез .форми-
ране .на .способности .за .преодоляване .на .настоящи .или .бъдещи .затруднения .в .живота . . .“ .[6] . .Той .да-
ва .примери .за .използването .на .критичното .мислене .и .образователната .библиотерапия .в .рамките .
на .процеса .на .обучение, .в .който .книгите .се .използват .за .развиване .на .въображението, .литература .
приспособена .към .нуждите .на .здрави .от .психична .гледна .точка .потребители, .но .имащи .за .разреша-
ване .съществени .за .тях .проблеми . .В .зависимост .от .използваните .средства .и .техники .в .рамките .на .
възпитателната .библиотерапия, .открояваме .две .направления: .реминисцентна .библиотерапия, .по-
зоваваща .се .на .спомените .и .бихевиорална .(поведенческа) .библиотерапия, .имаща .за .цел .промяна .в .по-
ведението .

По .отношение .на .възпитателния .характер .на .библиотерапията .може .да .се .приеме, .че .освен .вър-
ху .чувствителността .на .читателите, .също .толкова .съществено .е .влиянието .на .литературата .
върху .поведението . .Приема .се, .че .по-склонни .за .постъпване .съгласно .съдържанието .на .литератур-
ния .текст, .особено .в .морален .аспект, .са .потребители .с .по-малка .интелектуална .самостоятелност . .
С .други .думи: .увеличаването .на .читателския .опит .е .правопропорционално .на .намаляващия .брой .на .
читателските .импулси, .подтикващи .към .определени .действия .в .сферата .на .постъпките . .При .прие-
мането .на .тази .теза .се .откроява .групата .на .младите .читатели, .които .са .най-податливи .на .преда-
ваните .с .помощта .на .литературата .примери, .препоръки, .принципи . .Важно .е .също .и .това, .че .в .рам-
ките .на .възможностите .тези .норми .са .представяни .от .авторитетите .за .определени .групи .чита-
тели . .

Според .И . .Борецка .целите .и .задачите .на .библиотерапията .съвпадат .с .основните .принципи .на .пе-
дагогическата .терапия . .Тя .определя .библиотерапевта .като .учител, .обучен .в .областта .на .педагоги-
ческата .терапия, .използващ .методиките .на .библиотерапията, .оказващ .подкрепа .на .децата .и .техни-
те .родители .и .учители .чрез .библиотерапевтични .техники . .Тя .приема .библиотерапията, .като .про-
цес, .чрез .който .учителите, .като .информирани .за .взимането .на .решения, .избират .подходящи .мате-
риали .за .четене, .обвързани .с .нуждите .на .отделните .обучаеми, .за .да .съдействат .за .развитието .на .
самосъзнанието .им, .решаване .на .проблемите, .създаване .на .умения, .нови .гледни .точки, .както .и .раз-
биране .на .проблемите .Библиотерапията .може .да .се .използва .и .в .училищата .за .насърчаване .на .соци-
алното, .емоционалното .и .интелектуално .развитие .на .децата . .Основното .в .учебния .процес .е .чете-
нето . .Библиотерапията .изучава .мотивацията .за .учебното .четене, .психологическите .механизми .за .
контрол .и .оценка .в .процеса .на .четене .и .тяхното .влияние .за .запомнянето .разбирането .и .усвояване-
то .на .прочетеното .

Използват .се .книги, .развиващи .въображението, .както .и .дидактични, .приспособени .към .нуждите .
на .здрави .от .психична .гледна .точка .потребители, .но .имащи .за .разрешаване .някакви .съществени .за .
тях .проблеми . .В .зависимост .от .използваните .средства .и .библиотерапевтични .техники .в .рамките .
на .възпитателната .библиотерапия .може .да .се .говори .за .реминисцентна .библиотерапия, .позоваваща-
та .се .на .спомените .на .участниците .и .за .бихевиорална .библиотерапия, .имаща .за .основна .цел .най-ве-
че .промяна .в .поведението . .Библиотерапевтичните .занятия .могат .да .се .провеждат .в .училище .или .в .
различни .клубове, .както .и .в .дома .на .детето .

В .момента .в .специализираната .литература .за .определяне .на .този .тип .действия .се .използва .тер-
минът .възпитателно-хуманистична .библиотерапия . .Познаването .и .използването .на .библиотера-
пията .дава .чудесни .възможности .и .открива .нови .хоризонти .за .работа . .Този .процес .зависи .непосред-
ствено .от .подготовката .на .специалистите .и .координирането .на .усилията .на .различните .инсти-
туции . .Използването .на .библиотерапията .в .работата .на .библиотеките .несъмнено .ще .съдейства .и .
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за .повишаване .на .нейния .авторитет .като .социална .институция . .Често .приложението .й .е .резул-
тат .от .случайно .съчетаване .на .няколко .техники .по .инициатива .на .различни .библиотечно-инфор-
мационни .работници .и .педагози . .Тези .тенденции .изискват .един .нов .поглед .и .възможност .за .из-
граждане .на .актуална .и .работеща .стратегия .за .използване .на .библиотерапията .от .по-ши-
рок .кръг .специалисти . .В .момента .те .са .до .такава .степен .преплетени, .че .вече .може .да .се .говори .за .ин-
тердисциплинарен .характер .на .библиотерапията . .Разликите .между .клиничната .и .възпитателната .
библиотерапия .могат .да .бъдат .сведени .до .три .основни .компонента: .цел .на .библиотерапията; .тип .
на .участниците .в .библиотерапията; .функция .и .роля .на .библиотерапевта .

Целта .на .клиничната .библиотерапия .е .лечението .на .смущенията, .а .на .възпитателната .терапия .
коригиране .на .отношенията, .компенсация, .самореализация . .Участници .в .библиотерапевтичния .про-
цес .при .клиничната .библиотерапия .са .болни .хора, .неприемащи .своето .здравословно .състояние: .всич-
ки .тези, .на .които .им .трябва .психологична .помощ . .Във .възпитателната .терапия .това .са .деца, .уче-
ници, .студенти, .хора .не .приспособени .към .обществото .както .и .здрави .от .медицинска .гледна .точка, .
но .имащи .проблеми .в .живота .

Направеният .до .тук .преглед .на .създадените .определения, .позволява .да .се .погледне .на .библиотера-
пията .през .призмата .на .много .школи, .науки, .култури . .Лечението .с .книги .е .колкото .институционал-
но .ангажирано, .толкова .и .освободено .от .ограничения . .Прилагането .му .изисква .преди .всичко .добро .
познаване .на .литературата .и .на .човешката .психика .едновременно . .Границата .е .много .тънка .и .вече .
размита, .науките .са .преливат .една .в .друга, .за .да .постигнат .максимални .резултати, .а .в .центъра .от-
ново .застава .човекът .с .неговите .тревоги, .възможности, .въпроси .
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abstract. Project .work .in .school .education .is .seen .as .an .alternative .to .conventional .teaching .methods . .Project-
based . instruction . is . built . on . authentic . learning . activities . that . allow . for . bridging . the . gap . between . theory . and .
practice . .Students .are .assigned .research .topics .related .to .the .curriculum .that .correspond .to .teaching .and .learning .
objectives . .Projects .require .students .to .use .theoretical .knowledge .but .also .entail .practical .action . .Solutions .to .real .
life .problems .are .often .sought .out .which .in .turn .promotes .gaining .social .experience . .The .article .presents .several .
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ideas . for . primary . school . project-based . instruction . in . social . and . natural . sciences . drawing . for . cross-curricular .
connections .with .foreign .language .teaching .

Keywords: project .work, .social .and .natural .sciences, .content .and .language .integrated .learning .(CLIL), .primary .
school

В .нашата .съвременност .все .повече .се .обръща .внимание .на .практическата .насоченост .на .образо-
ванието . .Все .по-често .се .говори .за .промяна .на .образователната .парадигма, .изместване .на .фокуса .на .
обучението .от .„пасивен .трансфер .на .знания“ .към .„активно .конструиране .на .знания“, .търсят .се .на-
чини .за .подготовка .на .учениците .за .реалния .свят .извън .класната .стая, .в .който .те .придобиват .уме-
ния, .различни .от .наизустяването .и .възпроизвеждането .на .дадена .информация . .Пред .педагозите .е .по-
ставен .проблемът .за .създаване .на .мотивация .за .учене, .формиране .на .социални .умения .и .компетент-
ности . .Тези .способности .няма .как .да .се .придобият .само .чрез .традиционните .методи .на .преподава-
не . .За .да .отговори .на .тази .потребност, .конструктивистичната .теория .предлага .редица .хуманис-
тични, .личностно-ориентирани, .холистични .методи .на .обучение . .Един .от .тях .е .методът .на .про-
ектите, .който .се .възприема .като .алтернатива .на .класно-урочната .система .

За .пръв .теоретик .на .„метода .на .проектите“ .се .сочи .Джон .Дюи, .който .в .началото .на .миналия .век .
обосновава .необходимостта .от .използването .в .обучението .на .„метода .на .проектите“, .като .залага .
на .идеята .за .„учене .чрез .действие“ .[2] .

В .съвременното .си .развитие .идеята .за .обучение .чрез .проекти .придобива .нов .смисъл .и .съдържа-
ние . .В .контекста .на .съвременното .образование, .проектното .обучение .най-често .се .определя .като:

• . „педагогическа .технология, .която .може .да .реши .много .актуални .задачи .в .хода .на .обучението .
на .учениците .– .„една .личностно-ориентирана .технология, .начин .за .организиране .на .самосто-
ятелната .дейност .на .учениците, .насочена .към .решаване .на .задачи .в .рамките .на .учебния .про-
ект, .интегриращ .в .себе .си .проблемния .подход, .груповите .методи, .рефлексивните, .презента-
ционните, .изследователските .и .др .“ .[4];

• . не .само .потенциално .ефективен .подход .за .даване .на .инструкции, .но .и .съществен .компонент .
на .различни .текущи .модели .за .реформиране .на .училището“ .[7];

• . начин .за .организация .на .учебно-познавателната .дейност .на .учениците .– .начин .за .постигане .
на .дидактическите .цели .чрез .детайлна .разработка .на .проблема .(технологията), .която .е .не-
обходимо .да .бъде .завършена .напълно, .задължително .с .практически .резултат, .оформен .в .един .
или .друг .вид .(изследователски .или .реално .изработен .обект) .[4]; .

• . форма .на .организация .на .обучението .(L . .Duncker, .E . .Juergens, .I . .Hegele .и .др .), .в .рамките .на .коя-
то .се .използват .разнообразни .методи, .и .в .чието .ядро .стои .работа .по .един .проект . .Това .са .
проекти, .разработвани .чрез .действено .обучение, .в .чиято .основа .стоят .самостоятелното .
планиране .на .работата, .практическото .осъществяване .на .задачата, .поемането .на .отговор-
ност .от .страна .на .учениците .[3] . .

Става .ясно, .че .в .границите .на .различните .национални .и .образователни .среди .„методът .на .про-
ектите“ .се .среща .в .различни .варианти: .проектен .подход, .проектно-базирани .образователни .техно-
логии; .организационна .форма .на .обучение, .метод .на .обучение . .От .посочените .характеристики .става .
ясно, .че .проектът .е .междупредметен .и .е .ориентиран .към .интересите .на .учениците . .Той .е .нещо, .кое-
то .„излиза .извън .рамките .на .обичайното .обучение“ .[6] . .По .този .начин .се .постига .разнообразие .в .об-
разователния .процес .и .възможност .учащите .се .да .приложат .конкретни .знания .в .практически .план .
и .да .се .справят .със .ситуации .от .реалния .живот . .

Проектите .дават .възможност .да .се .осъществи .връзка .между .теорията .и .практиката .като .на .
учениците .се .възлагат .теми, .които .са .свързани .с .учебното .съдържание .и .отговарят .на .поставени-
те .в .обучението .цели .

По .този .начин:
1 . . „Учебното . съдържание . се . насища . лавинообразно . с . факти, . закономерности . и . зависимости .

между .обектите, .процесите .и .явленията .и .обемът .му .непрекъснато .нараства .
2 . . В .учебните .програми .е .заложено .междупредметното .единство, .което .трябва .да .се .има .пред-

вид .в .общата .система .на .преподаване . .То .предполага .съгласуване .на .теми .от .съдържанието .на .
различни .учебни .предмети, .за .да .се .постигне .осмисленост .на .връзките, .въз .основа .на .които .се .
изграждат .цялостните .представи .за .заобикалящия .ни .свят .

3 . . Потребността .от .формиране .на .надпредметни .умения .намира .отражение .в .образователни-
те .стандарти, .където .се .включват .все .повече .компетентности, .общовалидни .за .различните .
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учебни .предмети .като .проучване .и .събиране .на .информация .по .тема, .работа .с .информацион-
ни .източници, .изследователска .работа .и .работа .по .проекти, .умения .за .работа .в .екип, .орга-
низационни .умения .и .др .

4 . . Образованието .трябва .да .отговаря .на .потребностите .на .реалната .действителност .по .от-
ношение .на .трудови .взаимоотношения, .организация .и .реализация .на .продуктивната .човеш-
ка .дейност“ .[5] .

При .определяне .на .характерните .белези .на .проектното .обучение .се .утвърждават .четири .основ-
ни .стъпки .при .осъществяването .на .всеки .един .проект:

„Първа .стъпка .– .един .проект .започва .с .подбора .и .предоставянето .на .една .тема, .която .съдържа .
някакъв .проблем . .Основни .характерни .черти .на .един .проект .са: .връзката .с .жизнени .ситуации, .ори-
ентиране .на .интересите .на .учители .и .ученици, .но .преди .всичко .обществената .и .практическа .зна-
чимост .на .задачата .

Втора .стъпка .по .проекта .представлява .съвместното .съставяне .и .осъществяване .на .един .план, .
свързан .с .решаването .на .поставения .проблем . .Тук .от .значение .са .следните .моменти:

• . решаващо .е .целенасоченото .планиране .на .проекта, .тъй .като .то .представлява .вътрешния .
„мотор“ .на .хода .на .проекта;

• . учениците .трябва .сами .да .организират .своята .дейност, .като .поемат .отговорност .за .дейст-
вията .си;

• . учителят .изпълнява .роля .на .съветник, .помощник, .координатор, .който .държи .в .свои .ръце .ръ-
ководството .на .проекта .

Трета .стъпка .– .насочена .е .към .действено .решаване .на .проблема . .Характеристиките .на .този .етап .
са: .проявата .на .голяма .доза .съзнание .от .страна .на .учениците, .включването .на .различни .форми .на .ра-
бота, .използване .на .разнообразни .материали .за .действие . .На .този .етап .„социалното .учене“ .се .осъ-
ществява .чрез .работа .в .групи, .чрез .многообразни .възможности .за .комуникация, .чрез .решаването .на .
конфликти .и .др .

Четвъртата .стъпка .се .състои .в .изпробването .на .модела .по .разработения .проблем .и .неговото .
решение .в .действителността . .По .време .на .последния .етап .от .работата .по .проекта .се .проявява .не-
обходимостта .резултатите .от .проекта .да .бъдат .преценени .критично, .като .се .съотнесат .спрямо .
действителността“ .[2] .

В .основата .на .проектното .обучение .е .развитието .на .познавателни .и .творчески .навици .при .уче-
ниците, .умения .самостоятелно .да .изграждат .своите .знания, .умения .да .се .ориентират .в .информа-
ционното .пространство, .развитие .на .критичното .мислене . .Нараства .и .необходимостта .още .от .
ранна .училищна .възраст .да .се .създаде .възможност .за .коопериране .и .да .се .предостави .терен .за .упраж-
няване .в .съвместна .работа .в .резултат .на .което .се .формира .и .умението .на .учениците .да .работят .
в .екип . .Кооперирането .изисква .още .прогностично .мислене, .умение .за .планиране .и .за .вземане .на .реше-
ния, .а .тези .комплексни .умения .се .формират .постепенно . .Именно .проектите .предлагат .подходящо .
поле .за .упражняване .в .това .отношение .[3] . .

Проектното .обучение .е .подходяща .форма .и .за .формиране .у .учениците .на .умението .да .се .пое-
ма .отговорност .– .не .само .за .себе .си, .но .и .за .другите . .Готовността .да .се .поеме .отговорност .изисква .
„ангажираност, .дух .на .солидарност .и .съобразяване .с .другите, .разгръщане .на .компетентност .за .по-
емане .на .роли .и .за .смяна .на .перспективата“, .а .това .може .да .се .постигне .само .„в .контекста .на .прак-
тическото .действие“ .[1] .

Затова .и .в .хода .на .обучението .чрез .проекти .учителят .трябва .да .подпомага .формирането .и .раз-
витието .на .следните .компетентности:

1 . . предметна .компетентност, .като .умение .да .се .преработва .адекватно .информация;
2 . . методическа .компетентност, .като .умение .да .се .обработват .самостоятелно, .целенасочено .

и .диференцирано .проблеми .и .задачи;
3 . . социална .компетентност, .като .умение .работният .процес .да .се .оформи .така, .че .конкурент-

ния .принцип .да .бъде .преодолян .в .името .на .съвместното .действие .
Работата .по .проекти .винаги .предполага .решаване .на .някакъв .проблем, .който .предвижда .използ-

ване .на .различни .методи, .от .една .страна, .а .от .друга .интегриране .на .знания, .умения .от .различни .об-
ласти .на .науката, .техниката, .технологията, .творческите .области . .Тя .включва .не .само .наличие .и .
осъзнаване .на .проблема, .но .и .самия .процес .за .неговото .разкриване .и .разрешаване, .което .означава .яс-
но .планиране .на .действия, .наличие .на .замисъл .или .хипотеза .за .решаване .на .този .проблем, .ясно .раз-
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пределяне .на .ролите . .Обучението .по .проекти .до .голяма .степен .е .ориентирано .към .крайния .продукт . .
Всички .резултати .от .изпълнените .проекти .трябва .да .бъдат, .„осезаеми“, .предметни, .т .е . .ако .това .
е .теоретичен .проблем, .очаква .се .конкретното .му .решение, .ако .е .практически .– .конкретен .практи-
чески .резултат .

Въз . основа . на . казаното . дотук . се . очертават . няколко . основни . предимства . на . обучението . чрез .
проекти:

• . ентусиазъм .в .работата .и .провокиране .на .интерес .у .децата;
• . връзка .с .теми .от .реалния .живот;
• . разкриване .на .водещи .позиции .при .учениците;
• . изграждане .на .умения .за .работа .в .екип, .самоконтрол .и .самодисциплина;
• . осигуряване .на .качествено .затвърдяване .на .знанията .
Използването .на .проектното .обучение .в .началния .етап .на .основната .образователна .степен .съ-

действа .за:
• . осъществяване .на .обучение .в .съответствие .с .интересите .и .потребностите .на .децата, .ба-

зирано .на .личния .опит .(experience-based .learning);
• . установяване .на .знания .чрез .изследване, .осъществяване .на .връзката .между .теория .и .практи-

ческо .приложение .(research-based .learning);
• . развитие .на .социални .умения .(social .skills .learning);
• . базиране . на . самостоятелната . дейност . на . учениците . както . индивидуална . така . и . групова .

(independent .learning);
• . използване . на . алтернативна . система . на . преподаване, . базирана . на . индивидуалния . подход .

(alternative .and .individual .learning);
• . осъществяване .на .връзка .между .обучението .по .чужд .език .и .обучението .по .останалите .обра-

зователни .направления .(intersubject .learning);
• . осъществяване .на .връзката .между .вече .познатото .и .усвояването .на .новите .знания .(based .of .

prior .knowledge .learning) .
Характерна .особеност .на .проектното .обучение .е .неговият .интердисциплинарен .характер . .Обу-

чението .по .английски .език .в .начална .училищна .възраст .е .тясно .свързано .с .формираните .знания .от .
другите .учебни .предмети, .които .се .изучават . .Ето .защо .е .в .настоящата .статия .е .направен .опит .да .
се .потърсят .възможностите .за .интегриране .на .темите, .свързани .със .запознаването .с .природната .и .
обществената .среда .в .обучението .по .роден .край .и .околен .свят .и .обучението .по .чужд .език . .Така .ед-
новременно .с .усвояването .на .езика .и .неговите .закономерности .детето .от .начален .етап .ще .почув-
ства .връзката .между .новия .език .и .познатата .околна .среда, .включваща .в .себе .си .природни .и .социал-
ни .явления .и .обекти . .Това .може .да .се .осъществи .посредством .различни .класно-урочни .и .извънкласни .
дейности .и .способства .малкия .ученик .по-лесно .да .усвои .семантиката .на .думите .и .изразите .застъпе-
ни .в .учебното .съдържание .както .по .чужд .език, .така .и .по .роден .край .и .околен .свят .

Предложени .са .идейни .проекти, .в .които .се .осъществяват .междупредметни .връзки .между .пред-
метите .роден .край .и .околен .свят .от .една .страна .и .чужд .език .– .от .друга .

 y Проект „Дом и семейство“
Проектът .е .предназначен .за .ученици .от .1 . .и .2 . .клас, .чрез .който .да .се .обогатят .знанията .им .за .

дома, .семейството .и .семейните .празници .и .да .се .разширят .лингвистичните .им .познания .по .англий-
ски .език .

Цел:
Учениците .да .се .запознаят .с .дома .и .семейството, .за .да .се .оцени .тяхната .значимост .и .да .се .обо-

гати .ценностната .им .система .
Задачи: .
• . Проучване .на .информация .за .членовете .на .семейството .и .семейните .празници .
• . Запознаване .с .основните .отговорности, .права .и .задължения .в .семейството .
• . Предоставяне .на .информация, .свързана .с .дома, .обзавеждането .му .и .предназначението .на .раз-

личните .помещения .в .него .
• . Обогатяване .на .познанията .на .учениците .за .обзавеждането .на .дома . .
• . Обогатяване .на .понятийния .апарат .по .български .и .английски .език, .свързан .с .темата .на .про-

екта .
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Очаквани резултати:
Знания: .Да .се .обогатят .знанията .на .учениците .за .семейството, .видовете .семейства .и .семейни-

те .празници .
Уменията: .Да .намират, .подбират, .обобщават .и .систематизират .информация .от .различни .из-

точници .за .дома, .семейството .и .семейните .празници .
Отношения: .възпитаване .на .уважение .към .членовете .на .семейството .и .техния .труд, .зачитане .

на .семейните .празници .
съдържание на проекта: За .реализирането .на .поставените .в .проекта .задачи .се .използват .теми-

те, .свързани .с .дома, .семейството .и .семейните .празници .празниците, .включени .в .учебното .съдържа-
ние .по .роден .край, .околен .свят .и .английски .език, .изучавани .в .1 . .и .2 . .клас . . .

В .първия .етап .на .проекта .се .подпомага .изучаването .на .темите .за .дома .и .семейството .
В .хода .на .работата .по .проекта .в .първи .клас .се .извършват .следните .дейности:
• . учениците .събират .информация .от .родители .и .близки, .и .подбират .илюстративен .матери-

ал, .свързан .с .дома .и .семейството;
• . въз .основа .на .дидактични .игри .се .обогатява .лексиката .им, .свързана .с .дома .и .семейството .на .

роден .и .чужд .език;
• . разграничава .на .базата .на .картини .различни .видове .семейства;
• . разказват .на .базата .на .картини .и .ситуации .и .представят .чрез .ролеви .игри .взаимоотноше-

ния, .отговорности .и .задължения .в .семейството;
• . събраната .информация .за .членовете .на .семейството .и .обзавеждането .на .дома .се .представя .в .

авторски .албум .и .се .презентира .с .помощ .от .страна .на .учителя .
Реализирането .на .проекта .продължава .във .втори .клас .като .се .разширяват .и .обогатяват .знани-

ята .на .учениците .за .дома .и .семейството .и .се .акцентира .на .семейните .празници .с .извършването .на .
следните .дейности:

• . проучване .на .семейни .празници;
• . индивидуално .изработване .на .календар .на .семейните .празници;
• . изготвяне .на .постери .за .определен .семеен .празник .по .групи, .в .които .се .представя .подготов-

ката .за .празника, .отбелязването .му .и .характерните .поздрави, .които .хората .си .отправят .на .
български .и .английски .език .

Проектът .завършва .с .изготвяне .на .албум .за .семейството .и .дома .и .представянето .му .класа . .По .
този .начин .учениците .демонстрират .базови .познания .за .различните .помещения .в .дома .и .тяхното .
обзавеждане, .за .състава .на .семейството, .отговорностите .и .задълженията .на .всеки .един .член .на .се-
мейството, .за .честването .на .различни .семейни .празници . .Практическата .работа .по .темата .подо-
брява .социалните .им .умения .за .общуване, .повишава .мотивацията .и .уменията .им .за .учене, .улеснява .
и .подпомага .езикоусвояването .

 y Проект „животните около нас“
Проектът .е .предназначен .за .ученици .от .1 . .и .2 . .клас . .Чрез .него .се .обогатяват .знанията .им .за .жи-

вотните, .техните .местообитания .и .начин .на .живот .и .се .активизира .речниковия .запас .на .българ-
ски .и .английски .език .

Цел:
Учениците .да .се .запознаят .с .групите .на .домашните .любимци, .дивите .и .домашните .животни, .за .

да .се .оцени .тяхната .значимост .за .живота .на .човека .
Задачи: .
• . Обогатяване .на .понятийния .апарат .по .български .и .английски .език, .свързан .с .животните .
• . Проучване .и .подбор .на .информация .за .различните .групи .животни .
• . Запознаване .с .основните .отговорности .на .човека, .свързани .с .грижа .за .животните .
• . Осъзнаване .на .значението .на .животните .за .живота .на .хората .
Очаквани резултати:
Знания: .Да .се .обогатят .знанията .на .учениците .за .различните .групи .животни, .за .грижите, .кои-

то .хората .полагат .за .тях .
Уменията: .
Да .разграничават .представители .от .различните .групи .животни
Да .намират, .подбират, .обобщават .и .систематизират .информация .от .различни .източници .за .

различните .групи .животни
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Да .формират .умения .за .грижа .за .животните
Отношения: .възпитаване .на .любов .към .животните .и .уважаване .правото .на .живот .на .всяко .жи-

во .същество .
съдържание на проекта: За .реализирането .на .поставените .в .проекта .задачи .се .използват .теми-

те, .свързани .с .домашните .любимци, .дивите .и .домашните .животни, .изучавани .в .1 . .и .2 . .клас .по .роден .
край .и .околен .свят . . .

В .първия .етап .на .проекта .се .подпомага .изучаването .на .темите .за .домашните .любимци, .дивите .
и .домашните .животни .

В .хода .на .работата .по .проекта .в .първи .клас .се .извършват .следните .дейности:
• . учениците .подбират .илюстративен .материал, .свързан .с .различните .групи .животни;
• . въз .основа .на .дидактични .игри .се .обогатява .лексиката .по .темата .за .животните .на .роден .и .

чужд .език;
• . назовават .животните, .техните .малки, .местообитанията .им .и .разказват .по .картини .за .на-

чина .им .на .живот;
• . събраната .информация .за .животните .се .представя .в .албум .и .се .презентира .с .помощта .на .

учителя .пред .съучениците;
Реализирането .на .проекта .продължава .във .втори .клас .като .се .разширяват .знанията .на .ученици-

те .за .различните .групи .животни .и .се .акцентира .на .продуктите, .получавани .от .селскостопанските . .
Включват .са .следните .дейности:

• . проучване .на .продуктите, .получавани .от .селскостопанските .животни;
• . обогатяване . на . лексиката . на . учениците . за . домашните . животни, . техните . малки . и . проду-

ктите, .които .се .получават .от .животните .на .стопанския .двор;
• . индивидуално .изработване .на .животно .по .избор .с .природни .материали .
• . изработване .по .групи .на .макет .на .зоопарк .с .диви .животни .и .на .селскостопански .двор;
• . изготвяне .на .картотека .на .животните, .с .кратка .информация .за .всяко .от .тях .на .български .

и .английски .език .
В .края .на .работата .по .проекта .се .организира .„Карнавал .на .животните“, .който .се .представя .пред .

родителите . .На .този .карнавал .учениците .показват .от .една .страна .познанията .си .за .животните .и .
техните .малки, .начина .на .живот .и .местообитанията .им, .а .от .друга .– .упражнят .и .демонстрират .
подобрените .си .умения .за .говорене .на .чужд .език .

В . заключение .може .да . се .каже, .че .работата .по .проекти .улеснява .усвояването .на .лексиката .на .
чужд .език, .разширява .и .задълбочава .познанията .на .учениците .по .темите, .свързани .със .запознаване-
то .с .обществената .и .природната .среда . .Организирано .по .този .начин, .обучението .създава .предпос-
тавки .от .една .страна .за .стимулиране .на .детската .познавателна .активност .и .креативност, .а .от .
друга .– .способства .за .формирането .и .усъвършенстването .на .комуникативната .компетентност .на .
учениците .
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mihail borislavov Nenov, Diana Todorova Semkova
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abstract. . The . paper . reviews . the . process . of . integrating . the . good . practice . of . establishing . interdisciplinary .
connections . between . Bulgarian . Language . and . Math, . which . was . carried . out . in . 2011-2012 . academic . year, . into .
the .project .oriented .training .cycle .of .St . .George .School . .It .discusses .the .measures .taken .in .order .to .improve .the .
methodology .of .project .assignment, .monitoring .of .the .project .development .process .and .motivation .of .students . .
The .paper .also .presents .a .comparative .analysis .of .the .pilot .project .and .its .re-implementation .with .a .view .to .future .
project .assignments .based .on .the .improvements .and .weaknesses .that .have .been .established .

Keywords: integration, .project-oriented .training, .re-implementation, .good .practice

1 . . Въведение
От .учебната .2010-2011 .г . .в .ЧСОУ .„Св . .Георги“, .София, .постъпателно .се .въвежда .проектно-ориен-

тирано .обучение, .което .има .за .цел .да .насърчава .учениците .да .прилагат .знанията .си .в .комплексни .за-
дачи .[2], .като .по .този .начин .се .постига .допълване .и .надстройка .на .плановия .учебен .процес .за .разви-
тие .на .компетентности .от .синтетичен .тип .[1] . .През .учебната .2012-2013 .бе .реализиран .пилотни-
ят .проект .„За .буквите .и .цифрите“, .който .бе .окачествен .като .добра .практика, .която .отговаря .на .
целите .на .проектно-ориентираното .обучение .в .ЧСОУ .„Св . .Георги“ .и .би .следвало .да .бъде .интегрира-
на .в .проектния .цикъл .в .5 . .клас .

Посредством .интегрирането .на .добри .практики .в .процеса .на .проектно-ориентирано .обучение .
се .създава .модел .на .приемственост .(традиция) .в .изграждането .на .синтетични .компетентности .у .
учениците .от .съответния .випуск, .като .в .същото .време .се .осигурява .възможност .за .постоянно .усъ-
вършенстване .на .добрите .практики .на .училището . .От .своя .страна, .принципът .на .установяване .на .
единен .(макар .и .гъвкав) .проектен .цикъл, .основан .на .добре .планиран .проектен .календар, .позволява .по-
стоянното .постъпателно .професионално .усъвършенстване .на .учителите .в .училището .и .изгражда-
нето .на .професионална .общност, .ангажирана .с .разширяване .на .тяснопредметните .си .хоризонти .по .
посока .интердисциплинарна .работа, .в .която .се .включват .представители .на .различни .методически .
обединения .

2 . . Цели .на .интегрирането .на .добрата .практика .„За .буквите .и .цифрите“ .в .цикъла .на .проектно-
ориентираното .обучение .в .ЧСОУ .„Св . .Георги“

Повторното .имплементиране .на .проекта .„За .буквите .и .цифрите“ .през .тази .учебна .година .си .
постави .следните .цели:

 .y на .базата .на .вече .осъществения .проект .през .учебната .2011/2012г . .добрата .практика .да .се .
приложи .повторно .и .да .се .усъвършенства .с .оглед .изграждане .на .традиция .в .проектното .обу-
чение .в .пети .клас; .

 .y учениците .да .осъзнаят .писмеността .като .технология .за .комплексно .изразяване .на .езико-
ви .и .математически .стойности;

 .y да .се .работи .с .ученици .върху .умението .за .събиране .и .систематизиране .на .достоверна .ин-
формация; .

 .y да .се .усъвършенстват .уменията .на .децата .за .работа .с .научна .литература;
 .y разработване .и .провеждане .на .изследователска .работа;
 .y стимулиране .на .творческото .мислене .на .учениците;
 .y самостоятелна .изява .на .учениците . .

3 . . Усъвършенстване .на .реализацията .и .обогатяване .на .тематичните .области
 .y Анализ .на .реализацията .на .пилотния .проект .и .отстраняване .на .установените .недостатъци
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При .планирането .на .целите .на .проекта .бяха .взети .под .внимание .силните .страни .и .недостатъ-
ците .на .пилотното .му .издание .и .се .обсъдиха .въпросите .за .усъвършенстването .на .методиката .на .
провеждане .и .за .обогатяването .на .тематичните .направления .

При .анализа .на .пилотния .проект .бяха .установени .следните .нужди .за .подобряване .на .реализация-
та .му:

 .y да .се .осигури .повече .време .на .екипите .за .проучване .на .темите;
 .y да .се .подобри .междинният .контрол .и .да .се .отдели .повече .време .за .консултации .по .време .

на .подготовката; .
 .y да .се .синхронизират .дейностите .между .учителите .[1]

С .цел .отстраняване .на .установените .недостатъци .бе .изготвен .вътрешнопроектен .календар, .
регламентиращ .детайлно .дейностите .по .реализацията .на .проекта, .сроковете .и .отговорниците .по .
всеки .компонент . .Календарът .бе .редактиран .при .всяка .настъпила .промяна, .за .да .се .осигури .постоя-
нен .синхрон .между .учителите .и .вътре .в .самите .ученически .екипи .

Във .всеки .от .етапите .от .проекта .беше .засилен .контролът .и .подобрена .обратната .връзка .към .
проектните .екипи . .Ежеседмично .се .провеждаха .сесии, .в .които .да .се .установи .етапът, .до .който .де-
цата .са .достигнали, .даваха .се .допълнителни .насоки .и .материали, .като .зависеше .изцяло .от .участни-
ците .в .проекта .дали .да .се .съобразят .с .препоръките, .или .не .

 .y Обогатяване .на .тематичните .направления .и .подобряване .на .изискванията .към .реализацията .
на .проектните .задания

През .тази .учебна .година .към .тематичните .направления .(изразяване .на .числови .стойности .чрез .
гръцка .азбука, .римска .азбука, .глаголица .и .кирилица) .беше .добавена .и .темата .за .изразяване .на .числови .
стойности .посредством .арменската .азбука . .Това .решение .бе .взето .не .само .с .оглед .механичното .раз-
ширяване .на .тематичния .спектър .на .проекта, .но .и .с .пълноценното .обогатяване .на .синтетичните .
компетенции .на .учениците .по .посока .мултикултурализъм, .тъй .като .чрез .изучаване .на .арменския .
числопис .се .постига .формиране .на .интерес .към .страната .и .езика, .толерантност .и .уважение .към .хо-
ра .с .различна .етническа .принадлежност, .които .живеят .редом .с .нас . .

Успоредно .с .обогатяването .на .тематичните .направления .бе .ревизиран .критериалния .модел .за .
изискванията, .които .се .възлагат .спрямо .реализацията .на .проекта . .За .да .се .избегне .масовото .прилага-
не .на .copy-paste .подхода, .което .е .разгледано .в .[1], .бе .взето .решение .за .въвеждане .на .задължително .из-
искване .за .използване .информация .от .книги .и .статии .в .препоръчително .съотношение .50/50 . .При .то-
ва .бяха .взети .предвид .и .следните .допълнителни .ползи:

 .y Използването .на .книгата .като .източник .на .знания .подпомага .разбирането .на .поставения .про-
блем .и .създава .условия .за .самостоятелен .интелектуален .труд . .Ученикът .търси .превод .(при .
необходимост), .чете .и .анализира .текста, .подбира .информация .и .изгражда .презентацията .си .

 .y Четенето, .за .разлика .от .информационното .търсене .в .Интернет, .изисква .по-високо .ниво .на .
познавателни .умения, .по-дълбоко .вникване .в .проблема, .но .и .едно .допълнително .усилие, .свърза-
но .с .опознаването .на .информационните .институции, .ориентиране .в .регистрите .им, .извлича-
не .на .библиографски .справки .и .осигуряване .на .достъп .до .желаната .информация .

С .цел .формиране .на .умения .за .работа .в .екип .ролята .на .учителя .за .модериране .на .динамиките .
между .учениците .беше .сведена .до .минимум .

4 . . Реализация .на .проекта
Учениците .се .разделиха, .според .предпочитанията .си, .по .трима .в .групи:
 .y Кирилица;
 .y Глаголица;
 .y Арменска .азбука;
 .y Гръцка .азбука;
 .y Римски .числа .

В .проектите .„Глаголица“, .„Арменска .азбука“, .„Римски .числа“ .учениците .изпълняваха .равностой-
ни .роли, .сътрудничеха .си .и .изпълняваха .посочените .срокове . .Проектът .„Кирилица“ .беше .изработен .
и .представен .от .един .ученик . .Другите .участници .в .групата .бързо .загубиха .интерес .към .изследова-
телската .част .и .отпаднаха .от .проекта .

Работата .по .„Гръцката .азбука“ .вървеше .бавно, .в .неравномерни .темпове . .Един .от .учениците .бе-
ше .признат .за .лидер .и .всяко .негово .отсъствие .спираше .работата .на .останалите .

Всички .ученици .имаха .ежедневни .срещи .с .преподавателите .по .проекта, .които .даваха .консулта-
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ции, .следяха .за .допуснати .грешки .и .подпомагаха .отстраняването .им .
Още .в .началото .на .работата .по .проекта .преподавателският .екип .си .постави .за .цел .информаци-

ята .от .интернет .и .от .печатни .източници .да .е .в .съотношение .поне .50/50 . .В .хода .на .работата .обаче .
стана .ясно, .че .много .от .децата .нямат .достъп .до .библиотеки .и .се .предоверяват .на .интернет . .Това .
доведе .до .необходимостта .учителите .да .подбират .и .сканират .статии .от .библиотеки .или .от .лич-
ния .си .архив, .на .практика .предоставяйки .пълния .обем .от .печатните .материали .

На .учениците .бяха .предоставени .книги, .статии .и .сканирани .изображения . .Интернет .търсене-
то .беше .тяхна .самостоятелна .задача .

В .екипа, .работещ .върху .арменската .азбука, .използваната .книга .беше .на .руски .език .и .учениците .
трябваше .да .се .консултират .с .преподавател, .който .да .им .превежда, .да .си .водят .бележки, .да .търсят .
обяснение .на .по-трудни .пасажи, .да .откриват .съответствие .между .преведения .текст .и .илюстра-
циите .в .книгата . .

Презентацията .за .кирилицата .беше .изградена .на .базата .на .поредица .статии .от .„Църковен .вест-
ник“, .а .за .римските .числа .беше .използвано .помагало .за .ЗИП .по .математика .и .книга .за .история .на .ци-
фрите .

Единствено .проектът .„Глаголица“ .беше .изцяло .изработен .по .материали .от .Интернет .
В .етапа .на .изработване .на .презентациите .учениците .работиха .самостоятелно .според .зададе-

ните .критерии .
Резултатите .от .проекта .бяха .представени .на .специално .организирана .научна .конференция . .При .

оценяването .им .журито .използва .критериалния .подход .от .пилотния .проект, .който .бе .определен .
като .работещ:

 .y съответствие .между .тема .и .съдържание
 .y структура .и .изложение
 .y оригиналност .и .творчество
 .y вникване .в .информацията
 .y дизайн
 .y стил .на .представяне

Ученическата .конференция, .като .извънкласна .форма .на .обучение, .се .оказа .успешен .завършек .на .
работата .по .проекта . .Изслушани .и .обсъдени .бяха .всички .допуснати .да .конференцията .проекти . .Ос-
вен .придобитите .знания .по .зададените .теми, .учениците .демонстрираха .и .отлични .презентацион-
ни .умения . .Особено .се .отличиха .проектите .за .римските .цифри .(фиг . .1 .и .2) .и .за .арменската .азбука .
(фиг . .3 .и .4) .

Фигура 1. Съдържание на презентацията „Римските числа“
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Фигура 2. Произход на римските числа

Фигура 3. Представяне на арменската азбука

Фигура 4. Изразяване на числови стойности с арменски букви

Учениците, .работещи .по .темата .за .гръцката .азбука, .не .успяха .да .изготвят .проекта .си .в .указа-
ните .срокове .и .не .бяха .допуснати .до .защита . .
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5 . . Последвало .развитие .на .проекта .
Двама .от .участвалите .в .проекта .върху .различни .теми .ученици .се .обединиха .около .идеята .да .се .

представят .на .олимпиадата .по .информационни .технологии .с .„Римските .числа“ .
Те .допълниха .презентацията .с .превод .на .английски .и .добавиха .навигация .за .по-бърза .работа .с .нея .

[фиг . .5] . .

Фигура 5. Слайд от английската версия на презентацията

Използвани .бяха .програмните .продукти .Micrisoft .PowerPoint, .Paint .и .Micrisoft .Excel .за .превръща-
не . на . арабските . числа . в . римски . . Рекламните . материали, . от . своя . страна, . бяха . изработени . на . MS .
Publisher . .На .олимпиадата .са .представиха .достойно, .без .забележки .и .получиха .68 .точки . .

6 . . Изводи
Работата .по .проекта .показа, .че .въведената .през .изминалата .учебна .година .добра .практика .е .ус-

пешна .и .би .могла .да .се .усъвършенства .и .развива . .Поставените .цели .бяха .постигнати .и .по-малките .
ученици .получиха .една .интересна .възможност .за .изследователска .работа . .Събирайки .и .проучвайки .
разнообразна .информация, .учениците .влязоха .в .ролята .на .изследователи .с .критично .мислене .

Като .слабост .на .реализацията .на .проекта .може .да .се .отчете .фактът, .че .не .във .всички .рабо-
ти .беше .използвана .информация .от .хартиен .носител . .Необходимо .е .да .се .работи .по .посока .усъвър-
шенстване .на .уменията .на .учениците .за .осъществяване .на .достъп .до .информация, .различна .от .Ин-
тернет .(посещение .в .библиотеки, .работа .с .архиви) .

През .следващата .учебна .година .проектът .може .се .развива .по .посока .на .връзката .на .други .азбуки .
и .числописа, .с .което .да .се .обогати .още .повече .

Независимо .от .слабите .страни .на .проекта, .основната .му .цел, .самостоятелно .познание .чрез .ек-
ипна .работа, .беше .постигната . .
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НАДГРАжДАНЕ НА ПРИлОжНИ ЗНАНИя ПО МАТЕМАТИкА ЧРЕЗ ПРИРОДНИ 
НАУкИ И ИЗПОлЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕхНОлОГИИ

ExTENDING applIED KNoWlEDGE IN maThEmaTIcS by NaTural ScIENcE aND by uSING 
INformaTIoNal TEchNoloGIES

Diana Semkova, Tsvetanka Doganova 
St. George School, Sofia

abstract. The .article .describes .a .good .practice .for .carrying .out .cross-subject .connections .between .Mathematics, .
Man .and .Nature .and .IT, .which .aims .to .develop .the .students’ .ability .to .transfer .skills .and .knowledge . .The .main .
stream .of .the .project .is: .increasing .the .interest .for .the .natural .sciences .via .independent .work .on .practical .tasks; .
elaborating .skills .for .understanding, .interpreting .and .evaluating .information; .proper .use .of .informational .sources; .
representing .statistical .data .with .graphs, .charts, .diagrams; .use .of .different .measuring .units; .applying .the .standard .
form .of .a .number . .Along .with .the .above, .an .analysis .has .been .made, .which .reflects .on .the .implementation .of .the .
project .as .a .successful .tool .for .assessing .the .extent .of .the .knowledge .received .in .class, .as .well .as .its .enrichment .and .
evaluation . .A .meaning .is .given .to .the .project-oriented .education .as .a .motivating .strategy .for .the .students .to .learn .
some .topics .beyond .the .compulsory .material . .Some .conclusions .are .drawn .about .the .opportunities .for .further .
implementation .of .the .students’ .projects .in .the .project .agenda .of .St . .George .School . .Some .potential .improvement .
and .topic .variety .are .also .discussed .

Keywords: knowledge .transfer, .project-oriented .education, .cross-subject .connections

Увод
ЧСОУ .„Св . .Георги“ .е .билингвално .средно .общообразователно .училище, .което .отделя .значително .

място .в .своите .обучителни .програми .на .междупредметните .връзки .като .по .този .начин .развива .у .
учениците .умения .за .трансфер .на .знания .от .една .предметна .област .в .друга .

В началото на учебната 2010-2011 г. преподаватели от ЧсОУ „св. Георги“ предложиха идеята 
за провеждане на проекто-ориентирано .обучение .в .училище, .базиращо .се .на .интегриран .подход .[1] . .
Идеята .бе .подкрепена .от .училищното .ръководство, .което .осигури .необходимите .условия, .среда .и .
ресурси, .а преподавателите от своя страна застанаха пред предизвикателството да предизвикат 
интереса и изследователския дух на учениците за осъществяване на идеята . Резултатите от пър-
вите пилотни проекти не закъсняха, а самият път на тяхното осъществяване се превърна в отлич-
на възможност за трупане на полезен практически опит от учениците и откри възможности за ре-
ализация на последващи добри практики в училище.

Трета .поредна .година .в .училището .се .реализират .съвместни .проекти .от .различни .културно-об-
разователни .области .(математика .и .български .език .и .литература; .математика .и .музика), .които .це-
лят .задълбочаване .и .надграждане .на .знанията, .придобити .в .урочната .дейност, .творческото .им .пре-
осмисляне .и .прилагането .им .при .решаване .на .практико-приложни .задачи . .

В .края .на .първия .учебен .срок .на .учебната .2012/2013 .г . .на .учениците .от .шести .клас .бе .предложен .
проект .на .тема .„Движение .и .изменение“, .чрез .който .да .приложат .усвоените .знания .по .предметите .
математика .и .„Човекът .и .природата“ . .Чрез .използване .на .информационни .технологии .и .на .литера-
тура .от .дадена .библиографска .справка, .учениците .имаха .за .задача .да .разработят .и .проведат .изсле-
дователска .работа, .като .докажат .взимовръзка .и .практическа .приложимост .на .информацията .

Работата .по .проекта .се .оказа .успешно .средство .за .проверка .на .степента .на .усвояване .на .получе-
ните .в .клас .знания .и .тяхното .обогатяване . .Учениците .се .убедиха, .че .знанията .им .имат .приложение .
в .житейски .ситуации, .което .от .своя .страна .превръща .проекта .в .една .полезна .практика . .

Предложената тема или защо „Движение и изменение“ 
Запознатите с учебните програми по математика и „Човекът .и .природата“ .знаят, .че .заложени-

ят .материал .е .специфичен .и .изисква .солидна .доза .концентрация .от .страна .на .ученика .в .час . .Възрас-
товите .особености на тринадесетгодишните младежи и повишената им емоционалност често пъ-
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ти се оказваха пречка за качествено усвояване на материала . .Ето защо на шестокласниците бе пред-
ложена тема, която на първо време да привлече вниманието им, след което да провокира и интерес и 
желание за изследователска дейност от тяхна страна . .По .този .начин .пред .учениците .се .откриваше .
възможност .да разберат, че „страшните“ формули от учебника по „Човекът .и .природата“ и слож-
ният стандартен запис на число, който изучават по математика, са всъщност не толкова страш-
ни и безмислени, а тъкмо напротив – необходими и приложими в ежедневието.

Поставянето на проектното задание беше свързано с конкретни . образователни цели, . които .
учителите по Математика, .Човекът и природата .и Информационни технологии .бяха формулира-
ли с оглед постигането на крайната цел – .осъзнаване приложимостта на получените в час знания и 
възможността за прилагането им при решаване на практико-приложни задачи .

В проектното задание бяха заложени следните стандарти от учебните програми:
 y ядро 1. Числа. Алгебра, стандарт 1 – Умее да извършва операцията степенуване с естествен 

степенен по казател (запознават се със стандартен запис на числата и приложенията му) .[2];
 y ядро 1. Движение и сили, стандарт 2 – Прилага законите за равномерните и равнопроменли-

вите движения – в примери от транспорта и безопасността на движението и свободното па-
дане (пресмята скорост в m/s .и km/h, .път .и .време .при .равномерно .движение .на .хора, .животни .
и .в .транспорта) .[4];

 y ядро 8 . Човешкият организъм, стандарт 2, Тема 15. жизнени процеси при човека [4];
 y ядро 2. Енергия, стандарт 1, Тема 4. Тела и вещества [3];
 y ядро 7. структура, жизнени процеси и класификация на организмите, Тема 12. жизнени проце-

си при многоклетъчните организми [3];
 y ядро Информационна култура, Тема 5. компютърна презентация; Тема 8. Интегриране на дей-

ности: стандарт: .Знае .основни .начини .за .търсене, .използване .и .обработване .на .информация .
при .решаване .на .учебни .задачи; .стандарт: .Зачита .правото .на .интелектуална .собственост .
при .използване .на .програми, .файлове .с .данни .и .работа .в .компютърна .мрежа[5, .6];

Достъпът до информация, с който разполагат юношите днес, е неограничен, но често пъти нецеле-
насочен и хаотичен. Ето защо една от целите на проекта бе да се използват технологичните възмож-
ности на учениците за достъп до информация, като им зададе конкретна рамка на търсене и изследване.

За преподавателите по вече цитираните предмети бе от изключителна важност учениците да 
достигнат до етап на обновление на .знанията, .получени .в .клас .по .предметите .математика, .инфор-
мационни .технологии .и .Човекът .и .природата .и .също .така .творческото .им .преосмисляне . .

Друга .не .по-малко .важна .цел .бе .осъществяването на вътрешно-предметни връзки .чрез запозна-
ване с качествено нови факти за учениците, .които .провокират техния интерес. .

Въпреки, че я посочваме едва тук, една от основните цели на преподавателите бе работа .с .уче-
ниците . върху . умението . им . за . самостоятелно . събиране, . оценяване, . систематизиране . и . предаване .
чрез .схеми .и .диаграми .на .достоверна .информация . .Както .вече .подчертахме .по-горе, .достъпът .до .ин-
формация .на .съвременния .ученик .е .неограничена, .но .именно .начините .за .откриването .й .е .умение, .
което .е .необходимо .да .бъде .формирано .във .възможно .най-ранна .подходяща .възраст .и .развивано .съо-
бразно .индивидуалните .възможности .на .всеки .ученик .

В .днешното .дигитално .общество .все .по-рядко .хартиеният .носител .е .предпочитано .средство .за .
черпене .на .знания .или .информация . .Ето .защо .преподавателите .по .Математика, .Човекът .и .природа-
та .и .Информационни .технологии .заложи .в .целевата .рамка .на .проекта .и .задълбочаването .на .уменията 
за .работа .с .научна .литература, .разчитане, .интерпретиране .и .оценяване .на .информация, получена от 
хартиен носител . .Някои .от .предложените .на .учениците .печатни .издания .са .описани .в .Приложение .1 . .

Значителна .част .от .целите .бяха .и .конкретно .предметно .ориентирани, .а .именно .представяне .с .
графики, .таблици .или .с .диаграми .на .конкретна .информация, .преминаването .от .една .мерна .единица .в .
друга, .усъвършенстване .на .уменията .на .учениците .за .проектиране .на .таблици, .построяване .на .гра-
фики .и .работа .с .числови .данни, .осъзнаване .от .страна .на .учениците .на .необходимостта .от .използва-
не .на .стандартен .запис .на .число .и .приложенията .му .в .природните .науки . .

Не .на .последно .място .в .целевата .рамка .екипът .преподаватели .постави .и .някои .цели .по .посока .
на .развиване .на .индивидуалните .качества .на .учениците, .свързани .с .личните .им .организационни .уме-
ния .при .разработване .и .провеждане .на .изследователска .работа .както .и .развитие .на .важните .уме-
ния .за .работа .в .екип .и .разпределяне .на .задачите .съборазно .индивидуланите .талнанти .и .възможнос-
ти .на .членовете .на .екипа . .
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Преподавателската .колегия .представи .пред .учениците .и .своите .очаквания .към .уменията .за .пре-
зентиране .на .учениците .и .за .начина, .по .който .да .оформят .информацията .с .цел .проверка .на .възмож-
ностите .им .за .самостоятелна .изява .и .умения .за .презентиране . .

Пътят .на .реализация .на .проекта
На .учениците .бяха .предложени .темите .„Движение .на .машини“, .„Геологични .изменения“, .„Дифу-

зия“ .и .„Биологични .изменения“ . .Формулировката .на .заглавията .бе .съобразена .и .обвързана .с .интереси-
те .на .учениците, .показани .в .часовте .по .„Човекът .и .природата“ . .

Проектът .бе .представен .пред .учениците .в .рамките .на .редовните .им .часове .по .предметите, .ка-
то .всеки .от .преподавателите .представи .както .своите, .така .и .комплексните .изисквания .и .конкрет-
ните .критерии .за .оценка . .На .учениците .бе .предоставен .срок, .в .който .да .обмислят .желанията .и .ин-
тересите .си .и .да .се .запишат .за .участие .чрез .„регистрация“ .в .специално .изработено .табло . .

Изборът .на .партньор .и .сформирането .на .екипи .беше .предоставен .на .учениците, .с .възможност .
да .избират .членове .и .комбинират .участници .без .ограничения .в .класа .или .групата . .Този .подход .се .ока-
за .успешен .и .изигра .мотивираща .роля .при .повечето .участници . .

Очакването .на .преподавателската .колегия .по .отношение .на .мотивиращата .роля .на .проекта .ка-
то .средство .за .повишаване .на .срочната .оценка .по .предметите .се .оказа .неоснователно . .Въпреки .пър-
воначалния .ентусиазъм .и .регистрация .на .почти .всички .ученици .за .работа .по .конкретна .тема, .поло-
вината .от .екипите .отпаднаха . .Този .отлив .в .голяма .степен .се .дължеше .на .нежеланието .на .учениците .
задълбочено .да .проучват .конкретно .предложени .източници .и .литература . .Екипите .започнаха .муд-
но .работата .си .по .проекта .и .разчитаха .основно .на .информация, .която .е .усвоена .в .клас . .

Въпреки .предложените .им .ресурси .на .училищната .библиотека, .както .и .външни .хартиени .източ-
ници, .повечето .ученици .не .се .възползваха .от .този .вид .информация . .Интерес .проявиха .само .част .от .
учениците, .което .в .крайна .сметка .пролича .и .във .финалния .продукт .– .техните .презентации . .

Тук .екипът .ни .отчита .слабостта .по .посока .на .насърчаване .и .стимулиране .на .търсенето .и .обра-
ботването .на .информация .от .страна .на .учениците .и .си .поставя .за .цел .в .последващи .проектни .зада-
ния .да .концентрира .повече .усилия .в .тази .насока .

Постепенно, .след .множество .консултации, .учениците .се .убедиха, .че .за .да .постигнат .по-задълбо-
чено .изследване .и .да .предизвикат .интереса .на .публиката, .е .необходимо .да .се .съсредоточат .повече .в .
търсенето .на .информация . .По-инициатвините .се .възползваха .не .само .от .предложените .им .ресурси .
от .училищната .библиотека, .но .и .от .литература, .намерена .извън .рамките .на .училището .

Работата .с .екипите .беше .регулярна, .в .повечето .от .случаите .инициирана .от .страна .на .ученици-
те . .Учениците .проявиха .умения .за .задаване .на .конкретни .и .строго .специфични .въпроси, .съобразно .
целите .на .техните .проучвания . .В .хода .на .консултативната .дейност, .някои .двойки .ученици .показа-
ха .завидни .умения .и .усет .към .проверката .на .достоверността .на .откритата .информация .– .умение .с .
изключителна .приложимост .в .житейски .аспект .

Резултатите .от .проекта .бяха .представени .на .специално .организирана .ученическа .конференция, .
която .в .годините .на .реализция .на .проектното .обучение .в .ЧСОУ .„Св . .Георги“ .се .превръща .в .традиция .
и .очаквано .събитие, .подкрепено .от .училищното .ръководство . .

Анализ .на .резултатите
В .работите .си .учениците .показаха .отлични .умения .за .работа .с .мерни .единици, .стандартен .за-

пис .на .число .и .осмисляне .на .числови .данни . .Всички .ученици, .по .стандартите .за .седми .клас, .съумяха .
сами .да .конструират .таблици, .в .които .синтезираха .събраната .информация .и .онагледиха .твърдени-
ята .си .с .подходящи .диаграми . .
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Фигура 1. Онагледяване чрез таблица и диаграма

Избирайки .тема .за .разработване .някои .от .екипите .се .сблъскваха .с .проблеми, .които .излизат .из-
вън .рамките .на .задължителния .учебен .материал . .Това .ги .поставяше .в .трудна, .творческа .ситуация, .
която .често .ги .разколебаваше .и .единствено .доброто .взаимодействие .учител .– .ученик .спомогна .за .
реализиране .на .идеите .им . .

В .процеса .на .решаване .на .проблеми .се .извърши .затвърдяване .на .навиците .за .учебен .труд, .укреп-
ване .на .волята .и .търпението . .

В .настоящия .проект .беше .спазен .принципът .за .самостоятелната .и .активна .роля .на .ученика .в .
обучението . .От .това .произтичат .и .някои .слабости .в .реализацията .му .

Един .от .проблемите .се .свежда .до .ограничените .умения .на .някои .учениците .да .работят .с .печат-
ни .издания .и .да .извличат .съществена .информация .от .материал .с .по-голям .обем . .Те .все .още .не .умеят .да .
си .водят .бележки, .да .съставят .план .на .прочетеното, .да .анализират .и .оценяват .текста, .да .цитират . .

При .по-следващо .реализиране .на .същия .проект, .в .етапа .на .поставяне .на .заданието, .преподавате-
лите .трябва .да .отделят .време .за .обучение .на .учениците .за .работа .с .различни .източници .на .инфор-
мация . .

Трябва .да .се .усъвършенстват .и .уменията .за .търсене .на .достоверна .информация .в .Интернет, .а .
преподавателският .екип .трябва .да .направи .по-подробно .проучване .на .достатъчно .и .достоверни .из-
точници .на .информация, .които .да .предложи .на .учениците .

Презентирането .на .проектите .чрез .устно .изложение, .подпомогнато .от .компютърната .про-
грама .MS .PowerPoint .от .една .страна, .предизвиква .интереса .и .вниманието .на .публиката, .а .от .друга .– .
усъвършенства .уменията .на .презентатора .за .работа .с .програмата . .Необходим .е .по-строг .контрол .
в .етапа .на .изработване .на .презентациите, .за .да .се .избегнат .презентации, .в .които .слайдовете .се .със-
тоят .от .текст .в .прекомерен .обем .или .неподходящо .съчетаване .на .информация . .Учениците .тряб-
ва .да .бъдат .подпомогнати .и .в .уменията .им .за .водене .на .диалог .с .публиката .и .защитаване .на .собст-
вената .си .позиция . .

Критериите . за . оценяване . дейността . по . избраните . теми . не . бяха . достатъчно . ясно . зададени, .
предвид .липсата .на .опит .на .учениците .при .проектна .работа .

По-нататъшното .развитие .на .проекта .предвижда .попълване .на .седмична .контролна .карта .за .
постигане .на .по-добър .краен .резултат .от .всеки .екип . .Така .преподавателят .ще .получава .обективна .
обратна .връзка .за .напредъка .на .екипа, .нивото .на .разбиране .и .усвояване .на .нови .знания, .формирани .ве-
рни .твърдения .и .т .н ., .ще .може .да .обърне .внимание .на .учениците .към .неточностите, .без .да .ги .кори-
гира .и .да .им .поставя .оценка . .
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Фигура 2. Пример за несполучлив дизайн, обем на текст и неподходящо съдържание

Заключение
Надграждането .на .приложни .знания .по .математика .постави .учениците .в .проблемна .ситуация, .

изискваща .математическо .описание .и .обяснение .на .факти .от .заобикалящата .ги .действителност .
Работата .по .проекта .показа .една .добра .възможност .за .проверка .на .степента .на .усвояване .на .по-

лучените .знания, .тяхното .обогатяване .и .критично .осмисляне .чрез .съчетаване .на .урочни .и .извън-
класни .дейности . .Учениците .се .убедиха, .че .знанията .им .имат .приложение .в .реални .ситуации .и .ги .мо-
тивираха .за .активен .и .самостоятелен .учебен .труд . .

Наблюдаваните .успехи .и .неудачи .в .проекта .определиха .изготвяне .на .задълбочен .анализ .на .отдел-
ните .етапи .в .работата .на .учениците .и .усъвършенстване .на .методиката .и .по-специално .ръководе-
нето .и .оценяването .на .всеки .етап .

Въпреки .анализираните .слаби .страни .в .реализацията .и .представянето .на .проекта, .екипът .счи-
та, .че .заложените .цели .са .постигнати .в .много .голяма .степен, .а .именно:

 .y обновени .са .знания .по .Човекът .и .природата, .изучени .в .пети .клас;
 .y осъществени .са .вътрешно-предметни .връзки .с .практическо .приложение;
 .y усъвършенствани .са .уменията .на .учениците .за .работа .в .екип .и .за .конструиране .и .представя-

не .на .презентация .пред .публика .
Математическата .грамотност, .като .тематичен .център .на .проектно-отиентираното .обуче-

ние .в .нашето .училище, .предполага .прилагане .на .проекти .по .посока .на .връзката .математика .и .физи-
ка, .математика .и .химия, .математика .и .биология .за .учениците .от .VII .клас .и .развитие .на .проекта .в .
VI .клас .през .учебната .2013/2014 .година . .

Приложение .1 . .Предложена .литература .за .самостоятелна .работа .на .учениците
 .y „Движението .– .енциклопедия .за .транспорта“, .Унискорп, .2008;
 .y Енциклопедия .„Знание“: .Вселената .– .ИК .Хермес;
 .y Поредица .енциклопедии .„Да .научим .повече .за . . . .Вселената .(2003), .Планетата .Земя .(2005), .Расте-

нията .(2002), .Природните .бедтствия .(2002), .Човешкото .тяло .(2001), .ИК .Хермес;
 .y „Голяма .детска .енциклопедия .Вселената“, .т .8, .De .Agostini;
 .y Поредица .списания .„Top .Gear“ .
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сПОДЕляНЕ НА ИНОВАЦИИ, ТВОРЧЕскИ ИДЕИ И ДОбРИ ПРАкТИкИ
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35th Secondary School „Dobri Voinikov“, Sofia

abstract. .The .article .summarizes .the .opportunities .offered .by .eTwinning .for .cooperation .and .partnership .
of .European .schools .which . take .place . through .a .secure .and .reliable .platform .where .students .and .teachers .can .
exchange .creative .ideas, .best .practices, .and .innovative .solutions .for .a .variety .of .teaching .situations .

The . participants . in . the . project . activities . develop . skills . to . express . their . personal . opinion; . they . better . their .
foreign .language .and .digital .skills, .as .well .as .their .communication .and .presentation .techniques .

Keywords: European .projects, .cooperation, .collaboration, .exchange .creative .ideas

eTwinning .е .виртуален .портал, .свободна .платформа .с .ограничен .достъп .след .регистрация .в .сис-
темата .и .предварително .одобрение .на .регистрираните .учители .и .училищен .персонал .от .Национал-
ните .европейски .звена .„eTwinning“ .

Платформата .„eTwinning“ .[3] .позволява .в .сигурна .и .защитена .среда .да .се .осъществяват .образо-
вателни .инициативи .– .развиване .на .международни .проекти, .споделяне .на .добри .идеи .и .практики, .об-
щуване .между .преподаватели .на .професионална .тематика, .възможности .за .обучение .и .професионал-
но .развитие .чрез .участието .на .учителите .в .международни .семинари .за .професионално .развитие ./
след .участие .в .конкурс .за .номиниране .за .участие/, .контактни .семинари .и .включването .им .в .обучи-
телни .събития . .В .учителската .стая .на .платформата .учителите .имат .възможност .да .обсъждат .
интересни .за .тях, .актуални .или .специфични .теми, .свързани .с .новостите .в .образователните .модели .

Свързвайки .се .помежду .си, .учителите .от .Европа, .могат .да .планират .проекти .дейности, .които .
да .реализират .със .своите .ученици . .В .настоящата .статия .е .описан .опита .на .шест .европейски .дър-
жави .– .България .и .Полша ./автори .на .проекта/, .Гърция, .Испания, .Румъния .и .Франция . .Част .от .парт-
ньорите .осъществиха .връзка .по .време .на .участие .в .контактен .семинар .във .Вроцлав, .Полша .през .ме-
сец .октомври .2012 .година . .Останалите .партньори .се .присъединиха .онлайн .след .презентирането .на .
темата .и .предвидените .дейности .от .българския .координатор .на .проекта . .

Темата .на .проекта .беше .„Една .седмица .в .моето .училище“, .като .първоначално .авторите .имаха .
идея .да .споделят .типичните .образователни .модели .в .своите .страни, .като .се .акцентира .на .тради-
ционни .дейности .и .организация .на .учебната .работа . .Работата .започна .с .представяне .на .своя .град .
и .държава .чрез .национални .символи .и .забележителности . .Учениците .от .всички .партньорски .стра-
ни .направиха .снимки, .рисунки .и .събраха .информация, .за .да .представят .по .най-забележителен .начин .
своето .родно .място . .

След .това .работата .продължи .с .представяне .на .графика .на .учебната .седмица, .броя .на .учебните .
часове .по .всеки .учебен .предмет .и .най-интересните .моменти .от .учебната .работа . .Българските .уче-
ници .предложиха .да .използват .своите .изобразителни .умения .и .да .представят .себе .си, .като .напра-
вят .свой .автопортрет, .да .напишат .своето .име .на .английски .език .и .да .нарисуват .българския .флаг .на .
рисунката .(фиг . .1) . .Децата .направиха .и .снимки .и .рисунки .на .своето .училище .и .забележителности .в .
столицата .на .нашата .родина .(фиг .2) . .Материали .– .презентации, .снимки, .рисунки .– .с .подобно .съдър-
жание .получихме .и .от .училищата-партньори .в .проекта . .

Увлечени .от .работата .в .онлайн .проекта, .учениците .предложиха .да .разкажат .и .за .редица .инициа-
тиви, .които .са .свързани .с .извънкласни .дейности, .с .традиционни .празници .и .обичаи .– .описаха .празну-
ването .на .Коледа, .Нова .година, .участието .си .в .концерт .на .училището, .в .„Арт“ .клуб, .показаха .как .из-
работват .мартеници, .как .драматизират .приказки .и .още .творчески .инициативи . .Испанските, .гръц-
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ките .и .румънските .партньори .също .разказаха .за .любопитни .начини .за .празнуване .на .традиционни .
и .национални .празници, .както .и .споделиха .снимки .на .забележителности .в .техните .страни . .Учите-
лите .научиха .повече .за .европейските .образователни .системи, .използваните .методи, .подходи .и .нови .
концепции .чрез .онлайн .комуникация, .която .позволява .платформата .– .блог .на .проекта, .общо .прос-
транство .за .качване .на .материалите .от .проектните .дейности .във .формат .като .текстови .файло-
ве, .презентации, .снимки .или .видео . .Платформата .позволява .и .участие ./след .регистрация .от .учител/ .
на .учениците .като .членове .на .системата . .Така .те .имат .възможност .да .комуникират .с .децата .от .
европейските .страни .по .темите .на .проекта .чрез .използването .на .общото .пространство .TwinSpace . .

 
Фигура .1 . .Автопортрети

Фигура 2. Училище

Ползата .от .проектното .сътрудничество .за .учители .и .ученици .е .с .многостранно .измерение:
 .y Познания .за .културното .развитие, .исторически .и .културни .ценности .и .достижения .на .стра-

ните-партньори;
 .y Подобряване .на .езикови .и .комуникационни .умения .– .умения .за .уважение .на .различността .и .то-

лерантност .към .нуждите .и .мненията .на .другите .
 .y Развитие .на .умения .за .изразяване .чрез .средствата .на .технологиите .– .подбор .и .представяне .на .

информация .по .дадена .тема .или .по .личен .избор;
 .y Умения .за .работа .в .екип .– .разпределение .на .роли .и .отговорности, .ползотворни .партньорски .

взаимоотношения, .позитивни .емоции…
 .y Създаване .на .многобройни .приятелства, .развитие .на .съзнание .за .европейско .гражданство .– .ос-

мисляне .на .национална .идентичност .и .общоевропейски .ценности .чрез .фокусиране .върху .при-
лики .и .разлики .между .европейските .страни .в .познати .за .детето .сфери .

В .резултат .на .всичко .това .можем .да .добавим .и .по-щастливи .и .по-мотивирани .ученици, .които .
имат .самочувствие .и .увереност .в .своите .сили .и .желание .за .нови .достижения .[2] . .Липсата .на .форму-
ляри, .отчети .и .бюрократична .работа .е .причина .хиляди .учители .да .избират .този .начин .за .свое .про-
фесионално .развитие .и .включване .на .своите .ученици .към .европейски .партньорства .
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Повечето .българските .участници .в .проекта .бяха .ученици .от .1 .клас .и .все .още .не .владееха .английски .
език .на .ниво .за .активна .комуникация, .но .с .помощта .на .учителите .и .по-големи .ученици .прочетоха .из-
пратените .писма .от .деца .от .френско .начално .училище, .в .които .те .разказват .за .себе .си, .своите .люби-
ми .дейности .и .учебни .предмети . .Беше .организирана .и .видеоконферентна .връзка, .по .време .на .която .де-
цата .от .Полша .и .България .се .представиха .на .английски .език .и .изпълниха .народни .песни .и .танци .

С .най-голямо .значение .е .и .фактът, .че .партньорите .могат .да .променят .първоначалния .замисъл .на .
проекта .или .да .го .доразвиват .съобразно .техните .и .на .учениците .им .интереси .и .потребности . .

В .процеса .на .работа .по .описвания .проект .възникна .идея .между .партньорите .от .България .и .Гър-
ция .да .се .обмени .опит .относно .математическите .компетенции .на .учениците .и .по-специално .уме-
нията .за .решаване .на .текстови .задачи . .В .35 . .СОУ .започна .изследване .за .значението .и .влиянието .на .
сюжета .в .текстовите .задачи .върху .уменията .на .учениците .за .решаване .на .съставни .текстови .за-
дачи . .За .целта .от .българския .партньор .беше .изработен .инструментариум .– .два .диагностични .те-
ста .със .съставни .текстови .задачи . .В .тест .№ .1 .бяха .включени .задачи .с .класически .сюжет, .а .във .вто-
рия .– .задачи .с .модернизиран .сюжет . .През .следващата .учебна .година .предстои .обмен .и .обсъждане .на .
получените .резултати .

Друга .идея .споделена .от .партньорите .беше .да .се .изследва .влиянието .на .технологиите .върху .раз-
витието .на .ключови .компетентности .у .учениците .[1] . .

През .учебната .2012/2013 .година .учениците .от .35 .СОУ .„Добри .Войников“ .се .включиха .и .в .още .един .
eTwinning .проект .„Радости .и .красоти .на .природата“ . .Първокласниците .изработиха .детски .книжки .
„Сезоните .в .моята .родина“, .в .която .илюстрираха .характерни .моменти .от .промяната .на .природа-
та .и .човешкия .живот .при .смяната .на .сезоните . .Направиха .и .кратки .описания .на .всеки .сезон .на .бъл-
гарски .език . .Обогатиха .речника .си .на .английски .език, .като .научиха .сезоните .и .имената .на .някои .рас-
тения .и .животни . .С .помощта .на .учителите .подбраха .материали .с .типични .учебни .дейности .за .все-
ки .сезон .и .беше .направен .кратък .филм, .който .беше .качен .на .платформата .

През .месец .януари .от .националното .звено .на .еTwinning .беше .предоставена .възможността .за .кан-
дидатстване .в .онлайн .курс .за .Трансатлантическо .сътрудничество .между .учители .от .европейски .
държави, .учители .от .САЩ .и .преподаватели .от .университета .в .Илинойс .– .САЩ . .По .време .на .курса .
бяха .обсъждани .и .презентирани .актуални .теми .на .съвременното .образование .по .света . .Това .е .достъ-
пен .начин .да .се .разширява .кръгозора .на .учителите, .като .се .използват .само .възможностите .на .тех-
нологиите, .тъй .като .всички .срещи .се .осъществяват .онлайн .чрез .видео .и .конферентни .връзки .и .да .
се .акцентира .на .общите .принципи .и .особености .при .развитието .на .съвременните .деца, .независимо .
от .мястото .в .което .живеят .
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ScIENcE ExpErImENTS for prImary School STuDENTS
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abstract. .The .article .focuses .on .the .implementation .of .scientific .experiments .in .teaching .and .extra .curriculum .
activities . aimed . at . enhancing . knowledge . acquisition . by . primary . school . students . . The . organization . of . these .
activities .is .clarified .in .great .detail .and .conclusions .are .drawn .regarding .their .benefits .
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Всеизвестно .е, .че .децата .обичат .да .опознават .света, .в .който .живеят, .активно .чрез .наблюдения, .
открития .и .в .търсене .отговорите .на .множество .въпроси . .

За .съжаление .обучението .в .начален .етап .често .е .ориентирано .към .даване .на .готови .знания, .без .да .
се .провокира .природно .заложената .детска .любознателност . .В .учебниците .и .тетрадките .в .повече-
то .случаи .се .предлагат .опити, .на .които .са .описани .резултатите .и .изводите, .без .да .се .дава .възмож-
ност .на .учениците .сами .да .стигнат .до .тях . .

За .да .се .преодолее .тази .слабост, .направих .задълбочено .проучване .по .темата .за .реализиране .на .на-
учни .експерименти .в .начален .етап, .съобразени .с .възрастовите .особености .на .децата .[1, .2] . .Израбо-
тената .програма .проведох .в .клуб .„Любознайко“ .по .проект .„УСПЕХ“ .в .35 . .СОУ .„Добри .Войников“, .гр . .
София . .В .клуба .участваха .ученици .от .1 .до .4 .клас ./сборна .група/ .

Целта .беше .учениците .да .се .забавляват, .докато .провеждат .експериментите .и .отбелязват .от-
критията .си, .да .придобият .основни .умения, .необходими .за .провеждане .на .научни .изследвания, .да .усе-
тят .удоволствието .и .удовлетворението, .които .носят .откритията .

Повечето .от .експериментите .се .извършиха .с .евтини .и .обикновени .материали, .които .има .във .
всяко .семейство .и .с .комплекти .от .серията .образователни .игри .„Забавна .наука“ .на .фирма .Noriel .

Съдържанието .на .опитите .беше .разнообразно .и .включваше .теми .от .различни .сфери .на .науката .
с .цел .да .се .даде .възможност .за .осмисляне .на .природните .явления .и .научни .факти .и .да .се .подпомог-
не .обучението .по .Човекът .и .природата .и .Домашен .бит .и .техника .през .следващите .учебни .години .

В .продължение .на .68 .учебни .часа .се .проведоха .опити .по .различни .теми:

1 .Слънчева .система
Изработи .се .модел .на .слънчевата .система, .който .да .отразява .въртенето .на .Земята .около .Слън-

цето .и .на .слънчев .кръг, .показващ .как .се .променя .пътят .на .слънцето .по .небесклона .през .различните .
сезони . .Учениците .наблюдаваха, .че .преди .и .след .обяд .сенките .са .по-дълги, .защото .слънцето .е .по-бли-
зо .до .хоризонта .и .лъчите .му .падат .към .повърхността .под .по-малък .ъгъл, .а .по .обяд .слънцето .е .в .най-
високата .си .точка .и .сянката .е .по-къса, .защото .слънчевите .лъчи .падат .под .по-голям .ъгъл .към .земна-
та .повърхност . .Учениците .имаха .възможност .да .сравнят .наблюдаваното .с .прочетеното .в .детски-
те .енциклопедии .и .интернет . .

2 . .Светлина .и .отражение
Извършиха .се .опити, .показващи .какво .се .случва, .ако .се .промени .пътят .на .светлинните .лъчи ./от-

ражение, .пречупване .и .разсейване/ . .Изработи .се .калейдоскоп .и .проектор, .чрез .които .се .наблюдаваше .
отразяването .и .пречупването .на .светлината . .Учениците .с .голям .интерес .си .направиха .дъга .и .дос-
тигнаха .до .причината .небето .да .е .синьо, .а .залезът .– .червен .

3 .Шум .и .звук
Изработиха .се .музикални .инструменти .от .различни .материали ./ластици, .бутилки .и .стъклени .

чаши/ . .Откриха .се .причините, .водещи .до .ниски .или .силни .звуци .и .през .кои .материали .звукът .преми-
нава .лесно .и .кои .са .шумоизолиращи . .

4 . .Сила .на .триене
Проучи .се .силата .на .триене .на .малки .детски .колички, .изработени .от .Лего .елементи, .които .се .

спускаха .по .писти, .покрити .с .различни .материали .– .дърво, .пластмаса .и .картон .(фиг .1) . .Учениците .
изработиха .и .изказаха .хипотези .за .скоростта .на .движение .при .различните .писти .и .при .промяна .на .
тежестта .на .количките, .броя .на .колелетата, .влажността .на .пистата, .нейния .наклон .и .др . .Учени-
ците .потърсиха .информация .от .своите .родители .за .триенето .на .автомобилните .гуми .и .научиха .
защо .има .зимни .и .летни .гуми .
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Фигура 1. Експерименти за скоростта на движение при различни условия

5 . .Строителни .конструкции
Учениците .изработиха .кули, .мостове .и .пирамиди .от .спагети, .клечки .за .зъби, .дъвки .и .Лего .елемен-

ти, .с .цел .да .се .открие, .че .някои .конструкции .са .по-устойчиви .от .други ./тези, .които .съдържат .три-
ъгълници .или .арки/ . .Конструкциите .бяха .изпитвани .с .различни .по .тежест .предмети, .което .доведе .
до .удивление .на .учениците .от .наблюдаваното . .По .време .на .разходка .из .София .любопитковците .от-
криха .множество .потвърждения .на .своите .открития .

6 . .Привличане .с .магнити
Наблюдаваха .се .причините, .водещи .до .намагнетизиране .на .телата .и .до .привличане .на .други . .Из-

работи .се .компас . .Задвижваха .се .различни .предмети .изработени .от .учениците ./пеперуди, .риби .и .др ./ . .
Учениците .проучиха .какво .е .приложението .на .магнитите . .

7 . .Статично .електричество
Проведоха .на .експерименти .с .пластмаса .и .вълна .и .други .материали, .които .се .привличат, .когато .

ги .трием .един .в .друг . .Статичното .електричество .задвижи .змии, .изработени .от .хартия, .конфети .
от .перфоратор .и .др . .

8 . .Свойства .на .водата .и .въздуха
Проведоха .се .и .редица .опити, .предлагани .и .в .учебниците .по .Човекът .и .природата .за .определяне .

свойствата .на .водата .и .въздуха . .Извършиха .се .опити, .доказващи .силата .на .водата .и .въздуха .(зад-
вижване .на .водно .и .въздушно .колело) .и .последиците .от .киселинния .дъжд .и .парниковия .ефект .

9 . .Кристали
Учениците .сами .успяха .да .получат .кристали .от .английска .сол, .захар .и .сода .бикарбонат .(фиг . .2) . .

Откриха, .че .частиците .на .кристалите .са .подреждат .по .строго .определен .начин .и .успяха .да .просле-
дят .какъв .е .механизмът .на .получаване .на .сталактити, .сталакмити .и .сталактони .и .ги .сравниха .с .на-
блюденията .си .в .пещерите, .които .са .посещавали .и .наблюдавали .в .интернет .

Фигура 2. Експерименти за получаване на кристали
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10 . .Човешкото .тяло
Изработи .се .модел .на .бял .дроб .от .пластмасова .бутилка, .балон .и .сламка, .който .да .показва .какво .се .

случва .в .дробовете .ни, .когато .дишаме . .Извършиха .се .експерименти .за .проверка .обема .на .дробовете .и .
за .измерване .на .пулса, .учениците .експериментираха, .за .да .открият .причините .за .ускоряване .му, .ка-
то .записваха .резултатите .в .таблици . .От .маркуч .и .фуния .учениците .изработиха .стетескоп, .с .кой-
то .може .да .се .чуе .сърдечния .ритъм .на .човека .(фиг . .3) .

Фигура 3. Експерименти за човешкото тяло

При .провеждането .на .всяко .занятие .в .ателието .трябваше .експериментите .да .се .планират, .из-
вършват .и .описват .

Първата .стъпка .беше .да .се .планира .експериментът, .който .ще .се .провежда . .Да .се .определи .място-
то .на .провеждане, .необходимите .материали, .които .трябва .да .се .набавят . .Предварително .се .запоз-
навах .с .проблематиката .на .всеки .един .експеримент, .за .да .мога .да .планирам .целите .и .задачите .на .екс-
перименталната .работа . .След .запознаване .на .учениците .с .темата .на .занятието .давах .време .на .уче-
ниците .да .осмислят, .това .което .ще .експериментират .и .да .формулират .своите .хипотези .(предпо-
ложения) . .Преди .провеждането .на .всеки .опит .задължително .децата .се .запознаваха, .а .в .последствие .
припомняха .правилата .за .безопасност, .защото .някои .опити .могат .да .бъдат .опасни .за .здравето .на .
участващите .в .експериментите, .ако .не .се .спазват .определени .правила . .Рисковано .е, .ако .децата .запо-
чнат .да .правят .опити .вкъщи .с .различни .вещества, .без .надзор .от .възрастен . .Затова .родителите .по-
лучаваха .информация .за .проведените .експерименти .в .ателието .и .дали .може .детето .само .да .го .про-
веде .у .дома . .Най-важното .правило .беше .учениците .да .не .смесват .никакви .вещества .без .знанието .и .
надзора .на .възрастен .и .винаги .да .мият .ръцете .си .след .като .са .пипали .пръст, .почистващи .препарати .
или .химикали .

При .провеждането .на .експериментите .важно .условие .беше .сформирането .на .групите .и .опреде-
ляне .на .отговорностите .на .всеки .в .тях, .защото .е .важно .те .да .се .извършват .спокойно .и .организира-
но, .за .да .няма .опасност .от .застрашаващи .здравето .на .учениците .ситуации .вследствие .на .прибър-
заност .и .емоции . .Четирите .часа, .определени .за .всяко .занятие .даваха .възможност .на .учениците .да .
участват .като .научни .изследователи .и .като .асистенти .Това .ми .даде .възможност .за .по-добър .кон-
трол .на .провежданите .експерименти . .

След .провеждането .на .всеки .експеримент .се .отчитаха .резултатите, .като .предварително .се .пла-
нираше .как .да .бъдат .записани . .За .тази .цел .се .използваше .снимка, .таблица .с .резултатите .или .графика .

При .обсъждане .на .резултатите .от .проведените .научни .експерименти .се .проверяваше .дали .да-
дените .от .учениците .хипотези .са .се .оказали .правилни . .След .всеки .експеримент .учениците .описваха .
извършеното, .като .се .изискваше .да .правят .с .помощта .на .учителя .изводи .и .заключения .защо .се .е .по-
лучил .съответния .резултат .

Експериментите .не .бяха .самоцелни . .Всичко, .което .експериментираха .и .научаваха .децата, .се .свърз-
ваше .с .вече .изученото .и .с .личния .им .опит .от .наблюдения .над .случващото .се .в .зоабикалящия .ги .свят .
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Предимствата .на .така .проведеното .запознаване .на .учениците .с .някои .природни .явления .и .науч-
ни .факти .бяха, .че .децата .участваха .видимо .по-активно .и .непринудено .в .даването .на .идеи .и .предпо-
ложения, .съпреживяваха .всяко .едно .откритие .и .очакваха .с .интерес .следващото .Важно .е, .че .по .време .
на .експериментирането .всяко .дете .имаше .възможност .да .види, .пипне, .вкуси, .усети .чуе .нещата, .кои-
то .го .заобикалят .и .го .интригуват . .Някои .от .учениците .проявиха .интерес .и .си .закупиха .някои .от .
книгите, .които .предлагат .различни .експерименти, .които .могат .да .се .извършват .от .деца .

Не .маловажен .беше .фактът, .че .учениците .имаха .няколко .представителни .занятия, .на .които .по-
казаха .пред .гости .и .родители .какво .са .научили, .какво .са .изработили .и .най-вече .какво .ново .са .откри-
ли .в .заобикалящия .ги .свят .

В .заключение .провеждането .на .подобни .опити .в .учебния .процес .би .спомогнало .за .повишаване .ка-
чеството .на .провежданите .уроци .по .човекът .и .природата .и .домашен .бит .и .техника .и .за .по-задъл-
боченото .усвояване .на .нужните .знания, .умения .и .компетентности .и .за .ранното .откриване .на .за-
ложбите .и .интересите .на .учениците .към .природните .и .естествените .науки .
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Мария Раданова Георгиева
54.сОУ „св. Иван Рилски“, гр. софия

УРОк, кОЙТО НЕ ЗАПОЧВА И НЕ сВЪРШВА сЪс ЗВЪНЕЦ

a lESSoN ThaT DoES NoT bEGIN aND END WITh ThE bEll
mariya radanova Georgieva
54-th Secondary school „St. Ivan rilski“, Sofia

abstract. This .article .shows .the .pedagogic .practice .used .on .the .students .of .A .class .in .the .third .grade .of .54th .
Secondary .School .„Saint .Ivan .Rilski“, .used .in .the .Man .and .Society .class . .The .method .combines .both .traditional .
and .innovatory .techniques . .The .student .lays .the .foundations .of .civil .education . .The .additions .I .make .are .based .on .
personal .motivation .and .communication .with .the .students . .The .unit .„The .Middle .Ages .in .Bulgaria“ .contains .all .
the .basis .although .there .is .inaccessible .knowledge .about .societies .formed .on .out .territory . .The .student .activities .
for .understanding .the .past .are .various . .Of .paramount .importance .is .the .work .done .with .illustrations, .glogs, .online .
tests, .panels, .songs, .lessons .conducted .with .Mouse .Mischief, .„Bulgaria-history .and .ethnography“ .– .educational .
multimedia .product, .observations .of .archeological .monuments, .constructing .models, .literature .abstracts, .legends, .
animated .history .films .and .abstracts .of .history .movies .

Keywords: Man .and .society, .history, .third .grade, .panel, .glogs, .online .tests, .teacher .guide

Настоящата .статия .има .за .цел .да .покаже .една .добра .учебна .практика, .без .претенции .за .ориги-
налност .и .изчерпателност . .Учебната .програма .по .Човекът .и .обществото .в .3 .клас .не .е .нито .исто-
рия .на .България, .нито .география . .Учебниците .дават .знания, .насочени .към .полагане .основите .на .граж-
данското .образование .на .учениците . .Допълненията, .които .правя, .са .въпрос .на .лична .мотивация .и .
комуникация .с .учениците .от .3 .а .клас .на .54 .СОУ .„Св . .Иван .Рилски“, .гр . .София . .Основните .методи .на .
учебна .организация, .които .ползвам .в .раздел .„Българското .общество .в .миналото“ .са .беседа, .наблюде-
ние, .проучвателна .дейност,практическа .работа, .екскурзия . .Дейностите .на .учениците .за .разбиране .
на .миналото .са .многообразни . .Сред .тях .водещо .значение .имат .работа .с .илюстративен .материал, .
глогове, .онлайн .тестове, .табла, .песни, .уроци .с .Mouse .Mischief, .„България .– .история .и .етнография“ .– .
образователен .мултимедиен .продукт, .наблюдения .на .следи .от .миналото .в .естествената .им .среда .
или .реконструирани, .творчески .задачи .за .рисуване, .изработване .на .макети, .откъси .от .художестве-
на .литература, .легенди, .филмчета .с .анимирана .история, .откъси .от .български .исторически .филми . .
Опирам .се .на .два .приключили .проекта .– .„Аз .обичам .България“ .и .„София .– .расте, .но .не .старее“, .в .кои-
то .учениците .са .имали .занятия, .свързани .със .Средновековието .
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Защо табла? .Не .са .ли .белег .на .едно .отминало .време? .Да .„четат“ .изображения .и .да .извличат .ин-
формация .от .тях .е .умение, .чието .изграждане .започва .в .начален .етап . .Учителят .определя .срок, .тема .
и .задължителните, .но .кратки .текстове .за .едно .табло . .Целта .е .то .да .„говори“ .с .изображения, .с .фор-
ма, .с .цветове .и .със .скрити .елементи, .а .не .с .текст . .Учениците .се .надпреварват .чие .табло .е .по-изра-
зително .и .какъв .скрит .смисъл .са .заложили . .Например .таблото .за .цар .Симеон .е .с .формата .на .свитък, .
а .с .формата .на .къща .е .таблото .за .възрожденските .градове . .Постерите .са .в .класната .стая .и .за .разли-
ка .от .презентациите .са .постоянно .пред .погледа .на .учащите . .Ученикът .е .ангажиран .за .продължите-
лен .период .от .време .и .мисълта .му .е .постоянно .насочена .към .събития .и .личности .от .българската .ис-
тория, .за .които .доброволно .е .пожелал .да .направи .табло . .Снимки .на .таблата .своевременно .се .публи-
куват .в .сайта .на .класа . .Така .родителите .се .чувстват .съпричастни .

Фигура 1. Табло за В. Левски

Фигура 2. Табла
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Защо .онлайн .тестове? .Тестовете .са .правени .в .Quiz .Revolution .– .платформа, .при .която .няма .огра-
ничения .за .брой .затворени .въпроси, .може .да .се .вмъкват .изображения, .видеофайлове, .текст .и .има .ста-
тистика . .Тестовете .постоянно .са .на .разположение .на .учащите .се .в .сайта .на .класа . .Те .предлагат .въз-
можност .учениците .сами .да .избират .времето .и .темпа .на .работа . .При .онлайн .тестовете .не .същест-
вува .притеснение .от .постигнатите .резултати, .тъй .като .те .са .видими .само .за .попълнилия .теста .

Защо .Glogster .Edu? .Това .са .виртуални .презентации, .които .подчинявам .на .определена .образова-
телна .цел .– .създаване .на .умение .за .ясен .и .изчерпателен .отговор .на .отворен .исторически .въпрос, .за-
даден .към .видеофайл, .който .обикновено .е .анимирана .история . .Те .също .са .на .постоянно .разположе-
ние .в .сайта .на .класа .

Защо .„България .– .история .и .етнография“? .Това .е .мултимедиен .продукт .на .пазара .на .образовател-
ните .продукти .– .динамичен, .нестандартен, .с .игрови .елемент, .музикално .озвучен, .с .подходяща .гра-
фика .и .генерира .нови .тестови .въпроси .

Защо .откъси .от .български .исторически .филми? .Те .са .силно .експресивно .средство, .но .винаги .са .с .пос-
ледващ .коментар .за .разликата .между .реалност .и .художествена .измислица . .В .един .филм .се .вижда .битът .
на .българина .и .държавното .управление, .което .доближава .третокласника .до .Средновековието .

Защо макети? .Те .са .сложни .за .изпълнение .и .отнемат .време, .но .показват .силната .мотивация .на .
ученика .да .участва .активно .в .уроците .по .Човекът .и .обществото .

Защо .решени .кръстословици? .Така .се .усвояват .новите .понятия . .Ученикът .трябва .да .определи .
значението .на .думите, .вече .записани .в .кръстословицата .

Защо .наблюдения .на .следи .от .миналото .в .естествената .им .среда .или .реконструирани? .След .вся-
ко .посещение, .учениците .пишат .статия .за .вестника .на .класа, .като .прилагат .свои .снимки .на .обекта . .
Практиката .е .да .се .посещават .исторически .обекти .без .предварителна .подготовка .на .ученика . .Счи-
та .се, .че .след .като .темата .е .преподавана .в .училище, .то .тази .подготовка .е .достатъчна . .С .тези .уче-
ници .сме .посетили .над .25 .музея, .черкви .и .паметници . .Само .от .една .изложба .предварително .ни .пре-
доставиха .материали .за .подготовка .– .т .нар . .Teacher .guide . .Така .се .наложи .и .подготовката .за .всяко .
предстоящо .наблюдение . .Изготвя .се .онагледен .туристически .справочник, .но .допълнен .с .няколко .въ-
проса .към .ученика, .с .тема .за .съчинение, .с .нещо .любопитно .и .забавно .

Защо .рисунки? .За .опора .учениците .ползват .илюстрации .от .енциклопедии .и .така .претворяват .
собственото .си .усещане .за .конкретен .исторически .момент .

Защо . легенди . и . откъси . от . художествена . литература? . Ползват . се . удачно . като . въвеждащ . мо-
мент, .но .съществува .вероятност .ученикът .да .не .направи .разлика .между .исторически .факти .и .ху-
дожествена .измислица .

Определям .педагогическата .си .практика .като .достатъчно .успешна .след .резултатите .от .изход-
ните .нива .на .учениците .

Целият .образователен .ресурс .е .събран .в .Интернет .страница .[1] . .
Резултатите .от .всички .дейности .са .представени .в .последния .учебен .ден, .като .част .от .годиш-

ното .тържество .на .учениците . .Всички .табла .са .дарени .на .54 . .СОУ .„Св . .Иван .Рилски“ .и .с .тях .е .оф-
ормена .част .от .коридорното .пространство . .Учениците .получават .подарък .свитък .с .кръстослови-
ци .на .историческа .тематика .

Фигура 3. Част от фоайе
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Фигура 4. Част от фоайе

Източници:
1 . . http://mariageorgieva .weebly .com/ .

Йорданка Първанова Първанова, Таня Ганева Ганева
сОУ „любен каравелов“, гр. Димитровград

ПАЗИТЕлИ НА ТРАДИЦИИТЕ

GuarDIaNS of TraDITIoNS
yordanka parvanova parvanova, Tanya Ganeva Ganeva
„luben Karavelov“ Secondary School, Dimitrovgrad

abstract. To .give .the .thirsty .to .drink .water .is .good .but .it . is .better .to .show .him .the .spring .where .he .could .
drink .to .delight . .This .is .the .mission .of .both .clubs .from .„Luben .Karavelov“ .Secondary .School .– .Dimitrovgrad .– .
the .second .year .students .from .„I .and .the .world .around .me“ .club .with .instructor .Yordanka .Parvanova .and .the .sixth .
year .students .from .„Horo“ .club .with .instructor .Tanya .Ganeva . .The .students .drank .water .from .the .live .spring, .the .
spring .of .the .national .folk .art . .As .proud .heirs .of .their .own .nation, .the .students .try .to .save .the .Bulgarian .traditions .
to .remember .and .worship .their .clan .memory . .The .children .found .the .magic, .preserved .the .ancient .spirit .of .our .
nation, .they .understood .that .the .Bulgarian .traditions .have .high .antiquity .due .to .many .generations .before .them . .
They .touched .to .the .magic .which .is .alive .and .nowadays .– .the .magic .of .the .Bulgarian .folklore .

Keywords: guardians, .traditions, .Bulgarian .folklore, .folk .art, .clan .memory .

Да .дадеш .на .жадния .да .пие .вода .е .добро, .но .още .по-добро .е .да .му .покажеш .извора .и .да .пие .сам .до .
насита . .Това .е .мисията .на .двата .клуба .от .СОУ .„Любен .Каравелов“, .гр . .Димитровград .– .второкласни-
ците .от .клуб .„Аз .и .светът .около .мен“ .с .ръководител .Йорданка .Първанова .и .шестокласниците .от .
клуб .„Хоро“ .с .ръководител .Таня .Ганева . .Учениците .пиха .вода .от .най-живия .извор, .извора .на .народно-
то .творчество . .Като .достойни .наследници .на .своя .народ, .учениците .се .стараят .да .запазват .българ-
ските .традиции, .да .помнят .и .почитат .родовата .памет . .
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Децата .откриха .магията, .съхранила .древния .дух .на .нашия .народ, .разбраха, .че .българските .тради-
ции .имат .дълбоки .корени .и .са .дело .на .много .поколения . .Докоснаха .се .до .една .магия, .която .е .жива .и .до .
днес .– .магията .на .българския .фолклор . .

Кои .са .ключовите .фактори, .които .спомогнаха .реализирането .на .съвместния .проект .на .клуб .„Аз .
и .светът .около .мен“ .и .клуб .„Хоро“?

Участието .в .избираеми .извънкласни .дейности .дава .възможност .образованието .да .се .направи .дос-
татъчно .привлекателно .и .атрактивно, .за .да .се .насочи .вниманието .на .подрастващите .към .него . .Де-
цата .имат .силно .развита .зрителна .памет .– .наблюдателни .са . .Те .забелязват .подробностите, .откри-
ват .детайлите . .Чрез .своите .сетива .усвояват .знания .и .ги .превръщат .в .компетентности . .Затова .е .
добре .да .се .заложи .именно .на .тези .техни .качества .и .те .да .се .развиват .

Съвместният .проект .цели .да .се .осъществи .приемственост .между .отделните .етапи .на .образо-
вание .в .СОУ .„Любен .Каравелов“, .още .повече, .че .дейността .на .двата .клуба .е .насочена .към .изучаване, .
познаване .и .опазване .на .българските .традиции . .Реализираният .проект .„Пазители .на .традициите“ .е .
вплитане .на .знания, .умения .и .възможност .за .проучване .на .българските .традиции .и .възпитаване .на .
гордост .и .патриотизъм .

Етапи от работата на клуб „Аз и светът около мен“.
Работата .на .клуба .е .основана .на .проектно-ориентираното .обучение . .Клуб .„Аз .и .светът .около .

мен“ .включва .в .себе .си .много .интегративни .връзки .и .взаимоотношения .с .другите .учебни .дисципли-
ни .– .Български .език, .Роден .край/ .Околен .свят, .Математика, .Изобразително .изкуство, .Домашен .бит, .
ЗИП .Информационни .технологии, .Час .на .класа . .Занятията .се .провеждат .в .извънучебно .време, .но .
подпомагат .работата .в .редовните .учебни .занятия .

Дейности
 .y Пътешествие .в .миналото .– .посещения .на .етнографски .музей .в .гр . .Пловдив; .посещения .в .Казан-

лъшката .гробница, .гробницата .на .Севт .III .и .Исторически .музей .в .гр . .Казанлък .
 .y Пътешествие .в .света .на .местния .диалект .
 .y Пътешествие .в .света .на .местната .кухня .
 .y Пътешествие .в .света .на .българските .занаяти .
 .y Пътешествие .в .света .на .народните .приказки .
 .y Пътешествие .в .света .на .народните .танци .
 .y Пътешествие .в .света .на .традициите .
 .y Пътешествие .в .света .на .нумизматиката .

Задачи за децата:
 .y Разговор .с .възрастни .роднини, .близки .хора .и/или .съседи .и .съставяне .на .сборник .с .популярни .ду-

ми .и/или .изрази .от .Хасковския .край .
 .y Подбор .на .рецепти, .характерни .за .Хасковския .регион .и .съставяне .на .сборник .
 .y Подбор .на .снимки .и .информация .за .занаяти, .които .са .се .развивали .в .Хасковския .край .и .съста-

вяне .на .сборник .
 .y Подбор .на .български .народни .приказки .и .включване .в .сборник .с .илюстрации .от .учениците .
 .y Съставяне .на .сборник .с .народни .носии .от .различни .области .в .България .
 .y Разучаване .на .български .народни .хора .(съвместно .с .клуб .„Хоро“) .

Етапи от работата на клуб „хоро“
Има .една .магия, .която .е .съхранила .древния .дух .по .нашите .земи, .която .ни .е .запазила .като .народ .

през .бурните .дни .на .хилядолетната .ни .история . .Една .магия, .която .е .жива .и .до .днес, .магията .на .бъл-
гарският .фолклор . .Песни .и .танци, .обреди .и .обичаи, .вплитали .се .в .едно, .предавали .се .от .поколения .на .
поколения .са .останали .живи .до .днес .в .паметта .на .народа .ни . .В .своите .песни .и .танци .народа .е .влагал .
душата .и .сърцето .си . .Българските .народни .танци .са .проява .на .духовната .ни .култура . .

Клуб .„ .Хоро“ .е .решен .да .се .докосне .до .магията .на .танца .и .да .изучи .фолклорните .области .на .Бъл-
гария . .

Дейности
 .y да .се .запознаят .учениците .с .българското .танцово .наследство, .което .е .част .от .музикалната .

ни .съкровищница;
 .y многообразието .на .видовете .и .формите .на .народните .танци, .стилът .на .изпълнение .и .народ-

ните .носии .



346

ОбразОвание и технОлОгии

Задачи за децата
Децата .разучават .несложни .хора .от:
 .y Тракийска .фолклорна .област .– .право .и .филиповско .хоро . .Тези .хора .са .весели .и .жизнерадостни, .

характерно .е .движението .тракийка .
 .y Добруджанска .фолклорна .област .– .варненско .хоро .и .ръка . .Тези .танци .имат .свой .стил .и .се .отли-

чават .с .настроение, .леко .наведено .назад .тяло .и .прикляквания .
 .y Северняшка .фолклорна .област .– .шумадия .и .дунавско .хоро . .Тези .танци .са .динамични, .жизнени, .

играят .се .с .подскоци .и .люлеене .на .ръцете .
 .y Пиринска .фолклорна .област .– .ширто .и .македонско . .Леки .стъпки, .въртене .на .тялото, .колени-

чене .и .навеждане .на .тялото .

Реализация .на .проекта
I . .Организационен .етап .
В .първите .часове .учениците .се .въвеждат .в .дейността .на .клубовете .
За .клуб .„Аз .и .светът .около .мен“:
 .y Запознаване .на .учениците .с .предстоящите .дейности .и .възлагане .на .изследователските .задачи;
 .y Обявен .конкурс .за .най-активен .изследовател;
 .y Подбор .на .подходящи .материали .за .включване .в .тематичните .сборници;
 .y Създаване .на .илюстрации .към .сборника .с .народни .приказки;
 .y Попълване .на .изследователски .дневници .след .пътуванията .до .Казанлък .и .Пловдив .
 .y Подготовка .на .съвместната .представителна .изява .с .клуб .„Хоро“ .

За .клуб .„Хоро“
 .y Сформиране .на .група .от .шестокласници, .които .имат .желание .да .изучават .българските .народ-

ни .танци .и .характерните .хора .за .различните .фолклорни .области .от .България .
II . .Оперативен .етап
За .клуб .„Аз .и .светът .около .мен“
 .y Подбор .на .подходящи .материали .за .включване .в .тематичните .сборници .(подпомага .работата .

в .часовете .по .Български .език .и .литература);
 .y Създаване .на .илюстрации .към .сборника .с .народни .приказки .(подпомага .работата .в .часовете .по .

Изобразително .изкуство, .Домашен .бит .и .техника, .ЗИП .Информационни .технологии);
 .y Попълване .на .изследователски .дневници .след .пътуванията .до .Казанлък .и .Пловдив .(подпомага .

работата .по .Български .език .и .литература, .Околен .свят, .Час .на .класа) .
 .y Подготовка .на .съвместната .представителна .изява .с .клуб .„Хоро“ .
 .y  .За .клуб .„Хоро“
 .y Разучаване .на .хора .от .фолклорните .области .на .България;
 .y Посещение .в .различни .фолклорни .формации .в .града .и .наблюдение .на .техни .репетиции;
 .y Подготовка .на .съвместната .представителна .изява .с .клуб .„Аз .и .светът .около .мен“ .

III . .Продуктивен .етап
Дейността .на .клуб .„Аз .и .светът .около .мен“ .е .представена .в .сайта .http://otcrivateli .webnode .com/, .

а .постерите .са .изложени .във .фоайето .на .училището .и .в .класната .стая .
Част . от . съвместния . проект . беше . проведената . през . месец . февруари . представителна . изява, .

под .надслов .„Пазители .на .традициите“ . .Представителната .изява .на .клуб .„Аз .и .светът .около .мен“ .
включваше .забавни .дейности .за .второкласниците, .свързани .с .преминаване .през .лабиринт .за .получа-
ване .на .мисия, .„откриване“ .на .съкровище .(музей .в .България), .подреждане .на .пъзел .(откриване .на .зана-
ят), .решаване .на .ребус .(откриване .на .диалектна .дума), .кулинарна .главоблъсканица, .детективска .за-
дача .(отпечатък .на .монета), .оцветяване .на .българска .носия . .Учениците .показаха .не .само .знания, .но .
и .умения .за .работа .в .екип .
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Фигура 1. Табла с избрани моменти от дейността на клуб „Аз и светът около мен“

Фигура 2. Снимки с избрани моменти от дейността на клуб „Хоро“

А .може .ли .български .празник .без .кръшно .хоро? .Отговорът .е .НЕ! .В .мисията .„Пазители .на .тради-
циите“ .се .включиха .и .шестокласниците .от .клуб .„Хоро“ . .Участничките .изпълниха .хората .ширто, .
шумадия, .варненско, .дунавско . .Децата .разкриха .магията, .съхранила .древния .дух .на .нашия .народ . .Една .
магия, .която .е .жива .и .до .днес .– .магията .на .българския .фолклор .

На .финала .всички .присъстващи .се .хванаха .на .традиционното .право .хоро .
Проект .„Пазители .на .традициите“ .е .отворен . .Една .представителна .изява .не .е .достатъчна, .за .

да .изпълни .мисията . .Но .тя .постави .началото . .През .месец .март .двата .клуба .взеха .участие .в .обяве-
ния .конкурс .на .Сдружение .„Дай, .бабо, .огънче“, .гр . .Перник .за .изработване .на .мартеница, .където .спе-
челиха .награди .

Фигура 3. Изработване на мартеници за конкурса на Сдружение „Дай, бабо, огънче“
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През .месец .април .клуб .„Хоро“ .взе .участие .в .общоградския .празник .„От .Цветница .до .Великден“, .
където .пресъздадоха .обичая .Лазаруване .и .взеха .участие .за .най-красив .лазарски .венец .

Фигура 4. Участие на клуб „Хоро“ в празника „От Цветница до Великден“
Българският .фолклор .е .магия, .която .заразява .всеки, .който .се .е .докоснал .до .нея . .Като .наследници .

на .велик .народ, .ние .трябва .да .пазим .своето .културно .наследство .и .да .го .предаваме .на .следващите .по-
коления . .Да .познаваме .своя .поминък, .своите .танци .и .музика, .своя .език .– .пословиците .и .поговорките, .
приказките, .събрали .в .себе .си .мъдростта .на .предците . .Да .се .гордеем .с .богатото .културно .наслед-
ство .на .своя .народ .и .да .не .се .срамим, .че .сме .БЪЛГАРИ!

литература:
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ШЕсТ ЗДРАВИНИ ПО ТРИ

„SIx TImES ThrEE“, SIx KEy rubrIcS WITh ThrEE lESSoNS for Each of ThEm
Galya petrova lyubenova1, Stefka obreshkova cheshmichkova2

1 Secondary School „Krum popov“, levski
2 Secondary School „maxim raykovich“, lyaskovets

abstract. „Six .times .three“ .is .an .interactive .form .of .work .with .students .from .two .Bulgarian .schools .– .first .
grade .students .from .„Krum .Popov“ .Secondary .School .in .town .of .Levski .and .second .grade .students .from .Secondary .
school .„Maxim .Raykovich“ .in .town .of .Lyaskovets . .The .idea .is .to .use .an .innovative .and .interactive .way .to .create .an .
organizer .that .contains .six .rubrics, .each .divided .into .three .sections . .
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The .first .rubric .is .about .friendship .– .„Meet .me“, .with .the .three .lessons: .„Friendship .is .priceless“, .„Friendship .
knows .no .border“, .and .„If .you .have .friends .there .will .be .peace .on .earth“ . .The .other .rubrics .are .My .Family, .My .
City, .My .School, .My .Country .and .With .Mam .and .Dad .at .school . .

Keywords: collaborative .learning, .project .work, .community
Училището .е .институция, .която .организира .и .координира .дейността .в .учебно- .възпитателния .

процес . . То . реализира . образователно . съдържание . и . предлага . определени . форми . за . работа . не . само . с .
учениците, .но .и .с .родителите . .„Шест .здравини .по .три“ .е .интерактивна .форма .на .работа .и .възпитание .
с .малките .ученици .от .първи .клас .при .СОУ .„Крум .Попов“, .Левски .и .учениците .от .втори .клас .от .СОУ .
„Максим .Райкович“, .Лясковец . .Идеята .е .по .един .нетрадиционен .и .интерактивен .начин .да .създадем .
един .органайзер, .който .съдържа .шест .рубрики, .всяка .от .която .е .в .три .раздела .и .завършва .с .поука . .
Работи .се .през .цялата .учебна .година .в .часовете .по .Околен .свят, .Роден .край, .БЕЛ, .ИТ . .Първата .рубрика .
е .за .приятелството .„Запознай .се .с .мен“ . .Децата .попълват .книжки, .в .които .разказват .за .себе .си, .за .
своите .игри, .любими .приказки, .сезони . .Тук .са .и .първите .три .здравини, .които .те .извличат, .а .именно, .
че . „Приятелството . е . безценно“, . че . „За . приятелството . няма . граници“, . и . че . „Щом . има . приятели .
има .и .мир .на .земята“ . .Втората .рубрика .е .„Моето .семейство“ . .Идеята .е .да .включим .родителите .
активно . в . училищния . живот . . Децата . да . усетят . тяхната . подкрепа . . Вторите . три . здравини . са: .
Домът .е .там .където .е .сърцето, .Семейството .е .опора .и .сила, .и .Моите .корени .са .семейството .ми . .
Третата .рубрика .е .„Моят .град“ . .Децата .се .запознават .с .историята .на .града, .известни .личности, .
празници .и .обичаи . .Третите .здравни .са: .Да .пазим .чист .родния .град, .Да .бъдем .активни .граждани, .Да .
знаем .историята .му . .Четвъртата .рубрика .е .„Моето .училище .– .твоето .училище“ . .Децата .се .запоз-
нават .с .историята .му, .с .това .кой .работи .в .него, .какви .права .и .задължения .имат .хората . .Четвърти-
те .здравини .са: .Моето .училище .има .традиции, .които .трябва .да .пазим, .Миналото .и .настоящето .са .
свързани .с .бъдещето, .Моите .права .и .задължения .са .важни . .Петата .рубрика .е .свързана .с .природата .на .
родната .местност . .Децата .рисуват, .снимат .известни .местности .на .града . .Здравините .са: .Моите .
правила .за .чистота .и .ред .в .околността, .Природата .чиста .и .красива .е .в .нашите .ръце, .Да .направим .
природата .желан .дом .за .животни, .птици .и .хора . .Шести .раздел .„С .мама .и .татко .на .училище“ . .Тук .
активно .участват .родителите . .Включват .се .в .семинари, .в .работата .на .групите, .създават .постери, .
уреждат . интервюта . . Шеста . здравина: . Заедно . можем . всичко, . С . мама . и . татко . заедно . е . по- . лесно, .
Подкрепата .е .нужна .и .за .детето .и .за .родителя .

Първа .рубрика .„Запознай .се .с .мен“ .
Учителят .въвежда .учениците .в .темата, .като .провежда .беседа .с .тях .по .темата .за .училището, .

приятелството, . спомените . . Това . е . предизвикателство . пред . учениците . и . ги . мотивира . в .
разработването . на . Албумче . за . запознанство, . което . да . се . нарича . „Албумче . на . приятелството“ . .
Албумчето . е . нестандартно . – . в . него . трябва . да . има . не . само . снимки . на . учениците . . То . ще . включва .
портрет, .любими .занимания, .рисунки .и .др .

Фигура 1. Титулна страница на албум „Запознай се с мен“
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Освен .албумчето .„Запознай .се .с .мен“, .учениците .разработват .интересни .плакати, .постери, .с .
които .да .покажат .на .своите .приятели .какво .учат, .как .живеят .в .родния .си .град .и .какви .са .неговите .
забележителности . . За . целта . те . работят . в . групи, . наречени . екипи, . в . които . са . и . родителите . .
Дискутира .се .въпроса .за .това .какви .трябва .да .са .отношенията .в .групите .

В .клас .учителят .оформя .екипите .като .се .съобразява .с .изискванията .за .екипна .работа . .Оформят .
се . три . екипа, . в . които . участват . деца . с . интереси . в . различни . области . с . балансирано . участие . на .
момичета, .момчета .и .родители . .Избира .се .лидер .на .групата .с .прикрепен .към .него .родител . .Като .първа .
задача, .към .учениците .се .отправя .предизвикателството .да .попълнят .албумите .„Запознай .се .с .мен“, .
в .които .да .разкажат .за .своите .интереси .и .любими .предмети, .музика . . . .След .приключване .учителят .
събира .всички .албумчета . .Той .ги .изпраща .на .децата .от .другото .училище .с .цел .запознанство . .

Разделът .завършва .със .здравините:
Здравина .първа: .„Приятелството .е .безценно“;
Здравина .втора: .„За .приятелството .няма .граници“;
Здравина .трета: .„Щом .има .приятели .има .и .мир .на .земята“ .

Фигура 2. Здравини за приятелството
Втората .рубрика .е .„Моето .семейство“ . .В .нея .учениците .получават .задачите: .
1 . .Опознай .членовете .на .своето .семейство .и .твоя .род .и .попълни .твоето .родословно .дърво .
2 . .Изненадай .приятелите .си .от .град .Лясковец .с .подарък .или .добра .дума .
3 . .Да .организираме .празник, .посветен .на .Деня .на .християнското .семейство .
Здравина .първа .„Домът .е .там, .където .е .сърцето“ .
Здравина .втора .„Семейството .е .опора .и .сила“ .
Здравина .трета .„Моите .корени .са .семейството .ми“ .

Фигура 3. Здравини за семейството
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Третата .рубрика .е .„Моят .град“ . .Децата .се .запознават .с .историята .на .града, .известни .личности, .
празници .и .обичаи . .Създават .постери .с .известни .личности .на .града .ни . .Взимат .интервю .с .кмета .на .
града . .Изпращат .събраните .материали .на .децата .от .СОУ“ .Максим .Райкович“ . .В .тази .рубрика .ак-
тивно .участие .взимат .и .родителите .

През .тези .два .часа .класът .за .първи .път .се .разделя .на .екипи .за .изработване .на .плакати .на .определени .
теми .от .училищния .живот . .С .въвеждането .на .екипна .организация .на .работа .в .този .учебен .проект .
за .първи .и .втори .клас .се .цели .да .се .стартира .процесът .на .изграждане .у .учениците .на .умения .за .проява .
на .екипно .поведение . .В .тези .моменти .присъстват .и .родителите .към .съответните .групи . .Лидерите .
теглят .жребий, .в .резултат .на .който .се .разпределят .темите .на .плакатите .между .екипите . .Всеки .
лидер . на . екип . получава . сейф . на . екипа, . в . който . са . поставени . нужните . за . работата . по . проекта .
материали . . Съхраняването . на . сейфовете . и . тяхното . оформление . е . отговорност . на . екипите . и . се .
контролира .от .учителя . .След .разпределението .на .съпътстващите .задачи .между .екипите .започва .
самостоятелната . работа . на . екипите . . Технологията . за . изработване . на . плакатите . е . следната: .
всеки .екип .получава .чрез .жребий .тема .за .своя .плакат .или .постер; .всеки .ученик .от .екипа .получава .
индивидуална .задача, .свързана .с .темата .на .плаката .на .екипа; .учениците .от .екипа .получават .голям .
лист .цветен .картон, .върху .който .трябва .да .залепят .създадените .от .тях .илюстрации . .Учениците .
имат .за .задача .да .донесат .допълнителни .картинки .по .темата .за .апликиране .върху .плаката . .Екипът .
оформя .крайния .вид .на .плаката . .Учениците .сами .решават .коя .илюстрация .къде .да .разположат, .кои .
от .допълнителните .картинки .и .къде .да .залепят . .Те .имат .възможност .да .направят .допълнителна .
декорация .на .плакатите .– .чрез .оцветяване .с .моливи .и .флумастери, .чрез .добавяне .на .декоративни .
елементи .и .др .

Здравина .първа .„Да .пазим .чист .родния .град“ .
Здравина .втора .„Да .бъдем .активни .граждани“ .
Здравина .трета .„Да .знаем .историята .му“ .

Фигура 4. Здравини „Моят град“

Четвъртата .рубрика .е .„Моето .училище .– .твоето .училище“ . .Децата .се .запознават .с .историята .
му, .с .това .кой .работи .в .него, .какви .са .правата .и .задълженията .им . .Организират .среща .с .Директора .
на .училището .и .взимат .интервю .от .него . .Посещават .музейните .кътове .на .училището . .Създават .
се .книжки .за .училището . .Събраните .материали .се .изпращат .на .учениците .от .„Максим .Райкович“ .а .
децата .от .СОУ .„Крум .Попов“, .получават .интересни .приложения .от .своите .приятели .

Здравина .първа .„Моето .училище .има .традиции, .които .трябва .да .пазим“ . .
Здравина .втора .„Миналото .и .настоящето .са .свързани .с .бъдещето“ .
Здравина .трета .„Моите .права .и .задължения .в .училище .са .важни“ .
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Фигура 5. Здравини „Моето училище – твоето училище“

Петата .рубрика .е .свързана .с .Природата .на .родната .местност . .Децата .рисуват, .снимат .известни .
местности . на . града . . Събраните . материали . се . оформят . като . постери, . рисунки . и . се . разменят . с .
децата .от .град .Лясковец .

Здравина .първа: .„Моите .правила .за .чистота .и .ред .в .околността“ .
Здравина .втора: .„Природата .чиста .и .красива .е .в .нашите .ръце“ .
Здравина .трета: .„Да .направим .природата .желан .дом .за .животни, .птици .и .хора“ .
Шеста .рубрика .„С .мама .и .татко .на .училище“ . .Тук .активно .участват .родителите . .Включват .се .

в .семинари, .в .работата .на .групите, .създават .постери, .уреждат .интервюта, .посещение .на .музея .на .
училището .

Фигура 6. Здравини „Природата на родната местност“

Периодично .е .издаван .бюлетин .на .проекта .„Албумче .на .приятелството“, .в .който .се .описват .
предстоящите . задачи . по . проекта, . семинарите . на . родителите, . снимков . материал . от . проекта . . В .
каква .степен .родителите .са .активни .може .да .се .определи .от .представената .диаграма .

Фигура .7. .Участие .на .родителите .от .двете .училища
Сътрудничеството .е .и .форма .на .подкрепа .на .ресурсите .и .капацитета .на .училището .морално, .

материално, .с .труд, .граждански .ангажименти .и .отговорности . .Участието .на .родителите .мотивира .
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учителите . към . по-високи . професионални . изисквания . спрямо . себе . си . . То . е . условие . родителите . да .
бъдат .по-информирани .и .по-взискателни .към .учителите, .взаимно .и .към .себе .си . .То .ги .учи .на .знания .
и .умения .да .разбират .подрастващите .и .очакванията .им, .както .и .да .разбират .по-добре .средата, .в .
която .растат .и .се .развиват . .То .е .и .пример .за .подрастващите .на .гражданска .загриженост .и .активно .
участие .в .изграждането .на .училището .като .по-добро .място .за .живот .и .образование .

Първа .здравина .„Заедно .можем .всичко“ .
Втора .здравина .„С .мама .и .татко .заедно .е .по- .лесно“ .
Трета .здравина .„Подкрепата .е .нужна .и .за .детето .и .за .родителя“ .

Фигура 7. Здравини „С мама и татко на училище“

Цялата .дейност .по .проекта .„Шест .здравини .по .три“ .се .оформя .в .презентация .и .се .представя .на .
родителите .на .специално .организиран .„Ден .на .Здравините“ .
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ВЪЗМОжНОсТИ ЗА НЕФОРМАлНО УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРОЕкТНО-бАЗИРАНИ 
ДЕЙНОсТИ В сВОбОДНОТО ВРЕМЕ

opprorTuNITITES for NoN-formal lEarNINIG ThrouGh proJEcT-baSED acTIVITIES IN 
ThE lEISurE TImE
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abstract. In . this . report . will . be . presented . the . opportunities . for . non-formal . learning . in . the . spare . time, . as .
the . focus . is . directed . to . the . participation . of . high . school . students . in . project-based . activities . . The . inclusion . of .
adolescents .in .activities .within .projects .during .the .leisure .time .is .accompanied .by .positive .emotions .and .provides .
opportunities .for .learning .through .experience, .gaining .valuable .experience .and .new .skills .that .complement .and .
build .the .school .education . .The .meaningful .leisure .time .can .be .a .major .resource .to .develop .knowledge .and .skills .of .
young .people, .as .a .basic .principle .here .is .the .freedom .of .choice .and .involvement .in .activities .closest .to .the .personal .
interests .and .priorities . .The .thesis .of .the .report .will .be .supported .by .an .analysis .of .the .results .of .a .research .with .
students .participating .in .extracurricular .activities .within .project .and .the .effect .of .this .non-formal .education .for .
the .youth .

Key-words: non-formal .learning, .project-based .activities, .leisure .time, .adolescents .

Въведение
Темата .на .настоящото .проучване .е .от .особена .актуалност .и .все .по-често .провокира .интереса .

на .изследователи . .От .една .страна, .ставаме .свидетели .на .колебаещите .се .устои .на .традиционното .
образование, .което .търпи .все .по-чести .критики .от .обществото . .Съмнение .в .неограничените .въз-
можности .на .училището .за .възпитание .и .образование, .поставящи .в .центъра .ученика .изказва .Я . .Ра-
шева-Мерджанова, .споделяйки .тревожните .тенденции .за .нарастващия .дял .на .децата, .които .посе-
щават .училището .без .желание .или .отпадат .от .задължителното .образование .[11, .с .146] . .Други .спе-
цифични .слабости .на .формалното .образование .са: .бавният .темп, . с .който .настъпват .промените .
в .него, .правещ .го .неадекватно .на .обществените .и .икономически .такива, .както .и .неефективност-
та .му .спрямо .формирането .на .социални .умения .и .изграждането .на .личностния .Аз .[6, .c .49-51] . .Наред .
с .тези .критики, .други .автори .намират, .че .училището .лишава .юношите .от .възможността .да .пое-
мат .своята .лична .отговорност .и .го .описват .като .превръщащо .ги .в .пасивни, .демотивирани .и .няма-
щи .надежда .в .бъдещето .[17, .p .69] . .

От .друга .страна, .необходимостта .от .изграждането .на .компетентни, .знаещи .и .можещи .лично-
сти .нараства, .а .ограничеността .на .формалното .образование .налага .нуждата .от .компенсиране .на .
неговите .пропуски .и .дава .възможност .за .търсене .на .други .ресурси .като .свободното .време .и .нефор-
малното .образование . .Целта .на .настоящия .доклад .е .да .се .очертаят .някои .от .възможностите .за .до-
пълване .на .знанията .и .компетенциите .на .средношколците .чрез .участие .в .организирани .дейности .в .
свободното .време .в .рамките .на .проект . .Хипотезата, .която .ще .бъде .подложена .на .проверка .е: .учас-
тието .в .организирани .дейности .в .свободното .време .на .юноши .е .средство .за .неформално .учене, .кое-
то .обогатява .значително .техните .знания, .информация .и .компетенции . .С .цел .нейното .доказване .е .
направен .теоретичен .преглед .на .изследвания .и .публикации .на .учени .и .изследователи .в .областта . .До-
пълнително .са .представени .резултати .от .емпирично .изследване, .получени .след .анкетно .проучване .
на .мнението .на .40 .участници .в .извънкласни .дейности .в .рамките .на .проекти, .проведени .на .терито-
рията .на .117 . .СОУ .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“ . .С .оглед .интереса .на .автора .в .настоящия .доклад .към .не-
формалното .учене .и .образование, .тук .вниманието .ще .бъде .съсредоточено .върху .резултатите, .кои-
то .са .свързани .с .придобиването .на .знания, .умения .и .компетенции .по .неформален .път .

Дефиниция на понятията
В .посветена .на .неформалното .образование .монография, .авторката .С . .Николаева .изтъква .труд-

ността .при .категоричното .разграничаване .на .формалното, .неформалното .и .аформалното .учене .и .
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образование, .позовавайки .се .на .проучванията .на .чуждестранни .учени .[6, .c .25-27] . .Подчертава .взаим-
ното .проникване .на .системите, .които .превръщат .съвременното .училище .в .„заразено .до .краен .пре-
дел .от .стремежа .си .да .се .реформира .чрез .интегриране .към .своите .традиционни .подходи .на .новите, .
неформални, .центрирани .в .индивида .и .неговия .опит .методи .и .средства“ .[6, .c .38] . .И .все .пак, .за .да .се .
разграничат .понятията, .авторката .се .спира .на .дефиниция, .дадена .от .Trilla, .който .определя .нефор-
малното .образование .като .„комплекс .от .процеси, .средства .и .институции, .специално .и .специфично .
разработени .за .нуждите .на .обучението .и .възпитанието, .които .обаче .не .са .директно .насочени .към .
даването .на .образователна .степен“ .[6, .с .40] .

Интерес .за .настоящото .изследване .е .дефинирането .на .понятието .„неформално .учене“ . .Подро-
бен .теоретико-аналитичен .обзор .на .проблематиката, .свързана .с .формалното, .неформалното .и .ин-
формалното .учене .и .образование, .прави .В . .Божилова .[3] . .В .резултат .на .обстоен .анализ, .авторката .
също .достига .до .заключението, .че .трите .вида .учене .могат .да .съществуват .единствено .съвместно .
и .са .част .от .един .общ .континуум .[пак .там, .с .224 .– .225] . .Сред .подробното .описание .на .термините .
и .опита .за .тяхното .дефиниране .може .да .се .спрем .на .даденото .от .J . .Bjornavold .и .D . .Colardin .определе-
ние .за .„неформално .учене“ .– .„учене, .което .е .част .от .предварително .планирани .дейности, .които .не .
са .учебни .по .характер .(не .са .насочени .към .научаване .на .нови .знания), .но .съдържат .важен .учебен .еле-
мент . .От .гледна .точка .на .учещия, .това .е .преднамерено, .съзнателно .учене“ .[3, .с . .207] . .

Малко .по-различна .формулировка .за .„неформално .учене“ .дава .Е . .Perulli, .според .която .това .е .про-
цес, .който .се .реализира .извън .формалната .традиционна .среда .в .рамките .на .организирани .дейности .
(напр . .работното .място) .и .чиято .цел .не .е .категорично .насочена .към .учене .[15, .p . .95] . .Други .изсле-
дователи .на .тази .проблематика .като .E . .Stasiunaitiene .& .L . .Kaminskiene, .опирайки .се .на .изследвания .на .
J . .Bjornavold .и .Laufiackas, .определят .„неформалното .учене“ .като .независим .процес .на .учене, .който .се .
провежда .в .разнообразна .среда, .притежаващ .организиран .характер, .собствени .цели .и .е .ограничен .във .
времето . .Типичната .му .отлика .от .формалното .е, .че .не .води .до .сертифициране .[16, .с . .118] .

Обобщавайки .тези .определения, .може .да .се .каже, .че .„неформалното .учене“ .е .организиран .процес, .реа-
лизиращ .се .извън .рамките .на .формалното .образование .чрез .разнообразни .форми . .Посредством .него .се .ре-
ализира .усвояването .на .знания .и .компетенции .на .базата .на .индивидуалния .опит, .без .това .да .е .неговата .
категорично .заявена .цел . .Неформалното .учене .не .води .до .придобиване .на .образователна .степен .

От .по-горе .изложеното .става .ясно, .че .„неформалното .учене“ .може .да .се .осъществява .в .различни .
форми .на .неговата .организация . .В .този .доклад .по-специално .внимание .ще .обърнем .на .проектно-ба-
зираните .дейности, .реализиращи .се .в .свободното .време .на .юношите . .В .рамките .на .тези .дейности, .
като .нюанси .на .„неформалното .образование“, .често .се .реализират .„пара-формалното .образование“, .
което .е .съпътстващо .и .подпомагащо .училищното .и .„допълващото .образование“, .което .подпомага .
личностното .развитие .в .сферата .на .индивидуалните .заложби .и .таланти, .нужди .и .дефицити, .инте-
реси .и .предпочитания .[6, .с . .138-143] . .

Проектно-базираните .подходи .в .образованието .у .нас .активно .се .изучават .от .С . .Николаева, .коя-
то .обръща .особено .внимание .на .големите .очаквания .спрямо .тяхното .въздействие .върху .качеството .
на .образованието .и .ученето .[8] . .Тя .го .описва .като .кооперативна .дейност .за .постигане .на .съвмест-
ни .цели, .в .която .малка .група .от .ученици .работят .по .общ .проблем, .използвайки .различни .дейности . .
Характерна .за .тези .дейности .е .екипната .работа, .в .която .всеки .негов .член .трябва .да .усвои .определе-
но .съдържание, .но .и .да .помогне .на .останалите .от .групата .да .направят .същото . .Тази .дейност .обик-
новено .има .ясни .образователни .цели .и .се .осъществява .в .условията .на .активно .и .конструктивно .съ-
трудничество .между .учители .и .ученици .[7, .с . .21-23] .

Проeктно-базираните .дейности .намират .много .широко .приложение .и .в .социалната .педагогика . .
Петрова–Димитрова .определя .проекта .като .насочен .към .удовлетворяване .на .конкретна .потреб-
ност, .представляващ .максимално .подробно .разписана .идея, .която .е .готова .да .бъде .приложена .прак-
тически . .Реализирането .на .проекта .предполага .участие .на .всички .включени .в .него .страни .и .негова-
та .продължителност .и .последователност .във .времето .са .детерминирани .[9, .с . .224-225] . .Проектът .
може .да .бъде .разглеждан .и .като .„предложение .за .подобряване .или .колективно .разрешаване .на .една .не-
задоволителна .ситуация .или .отговор .на .нужда/мотивация“ .[14, .p .17], .или .„средство .за .постигане .на .
определени .цели, .а .целите .са .свързани .с .такава .промяна, .при .която .проблемът .е .решен, .нуждата .за-
доволена .или .благоприятната .възможност .използвана“ .[цит . .в .13, .с .258] .

В .последните .години .особено .активно .се .разработват .проекти, .свързани .с .организирането .на .
свободното .време .и .социокултурната .анимация .в .неговите .рамки . .Фокусът .на .настоящото .изслед-
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ване .пада .именно .върху .дейностите .по .такива .проекти .и .възможностите, .които .те .предоставят .за .
неформално .учене .и .придобиване .на .информация, .опит .и .нови .компетенции . .Значението .на .проект-
но-базираните .дейности .в .свободното .време .е .особено .голямо, .тъй .като .те .подпомагат .смислено-
то .използване .на .този .ценен .ресурс, .предоставящ .възможност .на .личността .за .упражняване .на .сво-
боден .избор, .удовлетворяване .на .лични .и .духовни .потребности, .определени .от .ценностните .ори-
ентации .на .отделния .индивид . .Освен .всичко .това, .свободното .време .дава .възможност .за .почивка, .
разгръщане .на .неформалните .контакти, .предпоставка .е .за .нови .такива .и .за .развлечения .[1, .2] . .В .не-
го .участват .два .формални .фактора .– .свобода .от .ограничения .и .свобода .на .избора .[5, .с . .168] . .Наред .
с .изброените .предимства .на .свободното .време, .би .трябвало .да .се .отбележи, .че .неговото .неоползо-
творяване .би .могло .да .го .направи .източник .на .проблеми . .Прекомерното .свободно .време .и .липсата .на .
умение .то .да .бъде .запълнено .със .смислени .и .развиващи .дейности .може .да .го .превърне .в .тежест .или .да .
подтикне .личността .към .неприемливи .начини .на .поведение . .Именно .за .това .е .необходимо .да .се .обър-
не .сериозно .внимание .на .възможностите .за .целенасочена .и .развиваща .организация .на .дейности .в .сво-
бодното .време, .като .насочим .вниманието .си .към .една .особено .рискова .и .„трудна“ .възраст .– .юноше-
ската .

Възможности .за .неформално .учене .чрез .проектно-базирани .дейности .в .свободното .време
Говорейки .за .неформалното .учене, .което .се .осъществява .най-вече .чрез .неформалното .образова-

ние, .е .много .трудно .да .направим .отликата .от .социокултурната .анимация .в .свободното .време . .Този .
тип .анимация .се .опира .на .работата .в .екип .и .разчита .на .активното .участие .на .публиката, .към .коя-
то .е .насочена . .Тя .може .да .бъде .приета .като .необходим .метод .в .практиката .на .неформалното .обра-
зование .[6, .с . .48] . .Авторът .J . .Lucas .определя .една .от .основните .функции .на .неформалното .образова-
ние .като .такава, .свързана .със .смисленото .оползотворяване .на .свободното .време, .културното .обо-
гатяване .и .удовлетворяването .на .по-широки .социални .и .културни .интереси .и .потребности . .На-
ред .с .тази .си .функция, .то .оказва .и .подкрепа .за .професионалното .и .кариерно .развитие .на .личността, .
подпомагане .на .неговото .формално .образование, .а .така .също .и .за .социална .интеграция .и .реинтегра-
ция .[ .цит . .по .6, .с . .53] . .Би .било .реалистично .да .се .каже, .че .всички .тези .функции .са .присъщи .и .на .социо-
културната .анимация .и .се .откриват .и .в .организираните .чрез .проекти .дейности .в .свободното .вре-
ме . .Те .включват .в .себе .си .възможности .за .активно .и .автентично .учене .чрез .дейности, .които .пред-
полагат .правене, .обсъждане .и .преживяване .

Необходимостта .от .включването .на .анимативни .подходи .за .осъществяване .на .по-успешно .уче-
не .е .очертана .от .един .от .основоположниците .на .педагогиката .на .свободното .време .Хорст .Опашов-
ски .(H .W . .Opaschowski), .който .остро .критикува .училището .като .пресираща .институция, .която .
отчуждава .индивида .от .неговите .интереси .и .потребности .чрез .високите .си .изисквания . .Той .нами-
ра .в .педагогиката .на .свободното .време .шанс .за .образованието .и .за .преодоляването .на .традиционно-
то .противопоставяне .на .урочни .и .извънурочни .учебни .дейности .и .в .тази .връзка .намира .компромис-
ното .решение .за .включване .на .педагогиката .на .свободното .време .в .училище .чрез .анимативната .ди-
дактика . .[по .10, .с .33-34] .

Проблемът .за .отчуждеността .на .училището .от .интересите .на .учениците .и .на .последните .от .
училището .вече .бе .въведен . .Бихме .се .съгласили, .че .той .най-остро .се .откроява, .когато .бъде .отнесен .
до .трудната .и .бунтарска .юношеска .възраст, .която .е .склонна .да .подложи .на .критика .всичко .уста-
новено .и .наложено .от .възрастните . .В .този .период .от .развитието .на .личността .може .да .допуснем, .
че .със .съмнение .би .се .приел .дори .и .синтезът .между .традиционните .дидактически .подходи .и .педаго-
гиката .на .свободното .време .– .„анимативната .дидактика“, .който .е .особено .подходящ .за .малките .де-
ца .и .ученици . .Съчетаването .на .формални .учебно-познавателни .дейности .и .на .такива, .които .са .на-
сочени .към .стимулирането .на .положителни .емоционални .преживявания, .[10, .с .40] .е .атрактивно .и .
привлекателно, .но .може .да .бъде .посрещнато .с .недоверие, .поради .формалността .и .известната .сте-
пен .на .принудителност .на .училищната .институция . .В .тази .връзка, .изглежда .че, .когато .говорим .за .
юноши, .по-високи .очаквания .биха .могли .да .се .отправят .към .организираните .дейности .в .свободно-
то .време . .Те .са .подчинени .на .основния .принцип .на .анимацията, .интегриращ .в .себе .си .идеята .за .сво-
бодата, .играта, .творчеството, .атрактивността, .емоционалността, .забавата .и .развлечението .във .
възпитанието, .и .дават .възможност .за .личностно .самоусъвършенстване, .развитие .и .самоактуализа-
ция .[10, .с .29] . .Организацията .на .свободното .време .няма .строго .институционален .характер, .а .се .ба-
зира .на .принципи .като .откритост .на .предложенията, .доброволност .на .участието, .свободен .избор .
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на .действията . .В .тази .сфера .структурите .са .отворени .и .в .тях .има .повече .свобода .на .действие, .а .не .
принуда .и .задължение .[4] . .Именно .тази .свобода .на .избора .и .доброволният .характер .на .дейностите .в .
свободното .време, .както .и .тяхното .съобразяване .с .потребностите .и .ценностите .на .младите .хора, .
биха .могли .да .се .приемат .като .най-привлекателната .за .юношите .характеристика, .която .да .ги .сти-
мулира .за .активно .и .непредубедено .участие .в .тях . .

Свободното .време .може .да .бъде .прието .за .основна .ценност, .но .за .да .бъде .постигнато .неформал-
ното .учене .в .неговите .рамки .би .трябвало .да .бъде .адекватно .структурирано . .„На .развиващия .се .чо-
век .са .му .потребни .ръководство, .направляване, .подпомагане .през .целия .му .жизнен .път“ .[12, .с .7] . .Това .
с .голяма .сила .важи .за .юношеската .възраст, .в .която .непозволеното .е .толкова .привлекателно, .зато-
ва .е .особено .необходима .деликатната .намеса .на .отговорния .възрастен . .Възможност .за .подходящо .и .
целенасочено .структуриране .на .свободното .време .предоставят .проектно-базираните .дейности . .С .
тяхната .характеристика .за .максимална .конкретизация .и .разписаност .на .всички .стъпки .във .време-
то .целите .могат .да .се .осъществят .в .действителност, .а .измерването .на .постигнатото .е .възможно . .
Те .предполагат .активното .участие .на .младежите .във .всички .етапи .на .реализирането .на .дейността, .
което .им .делегира .определена .отговорност .и .изгражда .самочувствие, .че .могат .да .се .справят .с .реал-
ни .житейски .ситуации .и .им .гарантира .усвояването .на .знания .и .компетенции .

Проектно-базираните .дейности .вече .повече .от .десет .години .намират .много .широко .приложе-
ние .в .България . .Почти .няма .училище .или .институция, .работеща .с .деца .и .юноши, .която .да .не .разви-
ва .дейност .в .тази .сфера, .което .съвпада .с .европейските .приоритети .за .работа .с .младежта, .заложени .
в .Договора .от .Маастрихт . .Съществуват .редица .програми, .които .приоритетно .финансират .добри .
идеи .за .проекти, .насочени .към .младите .хора .и .дейностите .за .тяхното .изпълнение .често .са .насочени .
към .свободното .време .на .целевата .група . .За .много .от .бенефициентите .по .проекти .те .стават .ал-
тернатива .на .ученето .[8, .с . .167], .тъй .като .при .отчитане .на .резултатите .или .при .правене .на .лична .
равносметка .става .ясно, .че .те .са .усвоили .редица .знания, .умения .и .компетенции .чрез .участието .си .в .
дейностите . .Често .пъти .тези .резултати .надминават .усвоените .в .училище .

Проектните .дейности .в .свободното .време .имат .за .цел .смислена .и .целенасочена .организация .на .
незаетото .по .принуда .време, .но .за .да .бъдат .истински .ефективни .те .трябва .да .се .опрат .на .принци-
пите .на .социокултурната .анимация . .Тя .(анимацията) .набляга .на .екипността, .поощрява .развитие-
то .на .добри .междуличностни .връзки .за .постигане .на .социално-значима .цел .и .подпомага .способности-
те .на .участниците .да .се .справят .със .социалната .действителност . .Тя .дава .шанс .за .свободно .общува-
не, .развитие .на .творческото .и .креативното .мислене .и .активно .учене, .които .се .осъществяват .чрез .
извършване .на .реални .действия, .обсъждане .и .преживяване .[6, .с .116] . .

Резултати от изследване на неформалното учене в рамките на проекти, проведени в свободно-
то време

В .настоящия .доклад .са .представени .резултати .от .изследване .на .случаи .на .40 .ученици, .учащи .
в .117 . .СОУ .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“ .– .гр . .Бухово, .участвали .в .експеримент, .включващ .провеж-
дане .на .6 .извънкласни .дейности .на .базата .на .проект . .Учениците .са .на .възраст .от .13 .до .19 .години .
и .са .участници .в .международни .младежки .обмени, . ателие .„Околосветски .пътешественик“, .клуб .
„Francofolie“ .и .група .със .социална .насоченост .„Хубаво .е .да .сме .различни“ . .Резултатите, .които .са .
представени, .са .част .от .вече .проведено .изследване, .в .което .използваният .метод .е .анкета, .при .чи-
ето .обработване .неформалното .учене .се .открои .като .тенденция . .Тук .ще .бъде .представена .и .та-
зи .част .от .получените .данни, .чийто .фокус .е .темата .за .неформалното .учене .чрез .проектно-бази-
рани .дейности . .

Както .вече .бе .споменато .анимацията .се .опира .на .емоционалността . .Това .е .предпоставка .да .про-
явим .интерес .към .дейностите, .които .предизвикват .удовлетворение .сред .участниците . .Интерес-
но .е .да .се .отчете, .че .именно .научаването .на .нови .неща .е .харесало .най-много .на .анкетираните, .кое-
то .заедно .с .възможността .за .забавления .и .намирането .на .нови .приятели .се .оказват .най-предпочи-
таните .отговори . .Малцина .споделят, .че .са .се .включили .в .дейностите .по .проектите .поради .ниски-
те .цени .или .безплатното .участие .(Фиг .1) . .Тези .резултати .показват, .че .юношите .изпитват .задо-
волство .от .факта, .че .са .получили .възможност .да .научат .нещо, .забавлявайки .се, .което .подкрепя .до-
казването .на .заложената .в .началото .хипотеза, .че .проектните .дейности .предоставят .възможност .
за .неформално .учене .
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Фигура 1. Проучване на интереса и удовлетвореността от извънкласните дейности

Проектно-базираните .дейности .дават .възможност .за .изпитване .на .силни .емоции, .създаване .на .
нови .приятелства .и .много .радостни .изживявания . .Това .спомага .за .неусетното .придобиване .на .но-
ви .знания, .компетенции .и .качества .и .личностното .израстване .на .младежите . .Анкетираните .имат .
възможност .да .довършат .изречението .„Чрез .участието .си .в .проекта…“ .като .посочат .степента, .в .
която .са .усвоили .дадено .умение .или .са .изживели .дадено .събитие . .От .посочените .отговори .може .да .се .
каже, .че .в .рамките .на .проектите .младите .хора .са .получили .възможност .за .неформално .учене . .Сами-
те .анкетирани .го .потвърждават .като .56% .посочват, .че .са .придобили .в .голяма .степен .нови .знания .и .
умения, .38% .оценяват, .че .това .се .е .случило .в .известна .степен, .а .едва .общо .6% .смятат, .че .не .са .при-
добили .такива .или .това .е .станало .в .малка .степен . .Сред .тези .нови .знания .и .умения .са .такива .в .сфера-
та .на .чуждите .езици .и .страни . .На .първо .място, .младежите .са .разширили .своите .познания .за .стра-
ните .в .Европа .и .света .(70,5% .в .голяма .степен, .26,5% .в .известна) . .За .повече .от .половината .анкети-
рани .участието .в .тези .дейности .им .е .помогнало .в .голяма .степен .да .развият .своите .лингвистични .
компетентности .в .сферата .на .чуждите .езици . .На .трето .място, .участниците .са .посочили, .че .ак-
тивността .им .в .рамките .на .проектите .им .е .помогнала .да .упражнят .своите .знания .по .чужд .език .в .
реална .ситуация .(38% .в .голяма .степен, .25,5% .в .известна .степен) . .Това .е .поставило .началото .на .пре-
одоляването .на .езиковата .бариера .и .първите .стъпки .в .разговорите .с .чужденци . .Наличието .на .35,5%, .
които .преценяват, .че .практическото .приложение .на .лингвистичните .знания .по .чужд .език .се .е .реа-
лизирало .в .малка .степен .или .изобщо .не .се .е .случило .най-вероятно .се .дължи .на .факта, .че .това .са .учас-
тници .в .извънкласни .форми .на .работа, .чрез .които .не .са .имали .реалната .възможност .за .контакти .
с .чужденци, .която .от .своя .страна .е .най-стилно .мотивираща .за .развиването .на .тези .умения . .В .из-
вестна .степен .младите .хора .са .усвоили .умения .за .разработване .на .медийни .продукти .(38,5%), .а .са-
мо .6% .смятат, .че .това .е .станало .в .голяма .степен . .Около .¾ .от .юношите .са .научили .в .голяма .или .из-
вестна .степен .да .разработват .и .реализират .идеите .си . .

Анализирайки .отговорите, .може .да .кажем, .че .участието .в .проектните .дейности .се .е .отрази-
ло .положително .на .личностното .израстване .и .самооценка .на .юношите . .41% .от .анкетираните .спо-
делят, .че .са .станали .в .известна .степен .по-самоуверени, .а .почти .толкова .споделят, .че .това .е .така .
в .голяма .степен . .Проектите .са .помогнали .на .почти .всички .участници .да .станат .по-организирани .
(67,5% .в .голяма .степен .и .29,5% .в .известна .степен), .което .също .им .помага .да .планират .успешно .свое-
то .обучение .(44% .в .голяма .степен, .47% .в .известна .степен) . .Участниците .оценяват, .че .проектите .
са .довели .до .тяхната .самостоятелност .в .по-малка .степен .(23,5% .в .голяма, .35% .в .известна, .25,5% .в .
малка .степен .и .15% .изобщо .не) .

Далеч .по-категорични .са .резултатите, .отнасящи .се .до .новите .компетенции, .които .са .придо-
били .младите .хора .в .сферата .на .междуличностните .отношения, .което .е .доказателство .за .успеш-
ността .на .проектната .дейност, .наблягаща .на .екипността . .Именно .умението .за .работа .в .екип .се .
откроява .като .едно .от .най-силно .усвоените .(76,5% .в .голяма .степен .и .28,5% .в .известна .степен) . .В .
тясна .връзка .с .това .умение, .почти .всички .анкетирани .оценяват, .че .комуникират .по .свободно .(50% .
в .голяма, .41% .в .известна .степен) . .Те .също .са .станали .и .по-толерантни .към .различията .(65% .в .голя-
ма .и .32% .в .известна .степен) .
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Оказва .се, .че .участието .в .проектните .дейности .има .силно .мотивиращо .въздействие .върху .мла-
дите .хора, .което .ги .ориентира .към .желание .за .постижения .в .професионалното .им .бъдеще . .Близо .70 .
% .са .споделили, .че .дейностите .са .им .помогнали .в .голяма .или .в .известна .степен .да .дефинират .за .се-
бе .си .какво .искат .да .правят .в .бъдеще . .Толкова .от .запитаните .казват, .че .проектът .им .е .оказал .силно .
мотивиращо .въздействие .за .продължаване .на .образованието .

Фигура 2. Степен на формиране на знание от проектна работа

Гореизложеното .показва .неоспоримо, .че .извънкласните .дейности, .в .рамките .на .проект .предос-
тавят .възможност .за .неформално .учене .и .възпитание . .Важно .е .да . се .намери .равновесието .между .
това, .което .младите .хора .получават .в .рамките .на .своето .формално .образование .и .това, .което .по-
лучават .извън .училище . .От .анализа .на .отговорите .на .запитването, .представени .на .фиг . .2 .се .виж-
да, .че .този .търсен .синхрон .между .формално .и .неформално .образование .е .постигнат .според .полови-
ната .от .запитаните . .Те .смятат, .че .знанията, .отнасящи .се .до .Европа .и .света, .които .получават .в .
рамките .на .учебните .часове, .намират .своето .логично .и .обогатяващо .продължение .в .извънкласните .
дейности .по .проект . .От .друга .страна, .за .37,5% .от .анкетираните .младежи .знанията .в .тази .област, .
които .се .получават .посредством .участието .в .проектите, .значително .надминават .тези, .придоби-
ти .в .училище . .Това .най-вероятно .се .дължи .на .по-силния .интерес .и .мотивация .за .участие .в .изследва-
ните .извънкласни .дейности, .тъй .като .тяхното .посещение .е .резултат .на .личния .и .непринуден .из-
бор .на .юношите . .Друга .група .от .запитаните .намира, .че .тези .знания .напълно .се .препокриват .в .рам-
ките .на .формалното .и .неформалното .образование . .Положително .е, .че .никой .от .анкетираните .не .
смята, .че .има .разминаване .между .преподаваното .в .училище .и .научаваното .от .участието .в .извън-
класните .дейности . .Анализът .на .този .въпрос .подкрепя .доказването .на .поставената .в .началото .хи-
потеза . .От .него .става .ясно, .че .получаваните .знания .от .участието .в .извънкласни .дейности .предос-
тавят .възможност .за .допълване .наученото .в .училище, .а .често .надминават .възможностите .на .тра-
диционното .формално .образование .

Гледната .точка .на .изследваната .група .относно .разликите .между .неформалното .учене .и .възпи-
тание .по .време .на .проектите .и .това .в .училище, .свързани .с .предаването .на .информация .и .знания, .са .
представени .в .следващата .графика . .Очевидно .е, .че .за .почти .всички .запитани .основно .преимущество .
на .извънкласните .дейности .пред .училищните .занятия .се .явява .достъпността .и .интересните .под-
ходи .при .поднасянето .на .информацията . .Почти .всички .анкетирани .(92,5%) .смятат, .че .информаци-
ята .и .знанията .в .рамките .на .проекта .са .поднесени .по .достъпен .и .забавен .начин . .За .значима .част .от .
запитаните .дейностите .помагат .в .голяма .степен .да .получат .трайни .знания .и .нагласи, .които .да .не .
забравят .лесно .(70%), .както .и .те .да .бъдат .преживени .и .по .този .начин .да .бъдат .разбрани .(62%) . .Те-
зи .резултати .подкрепят .доказването .на .хипотезата, .формулирана .в .началото .на .доклада .и .свиде-
телстват .за .това, .че .извънкласните .дейности .по .проект .предоставят .възможност .за .усвояване .на .
знания .и .умения .чрез .активно .участие .и .учене .чрез .преживяване . .Почти .всички .юноши .отговарят .
негативно .на .твърденията, .че .знанията .не .са .важни, .тъй .като .нямат .научна .стойност .(88%) .и .че .
не .получават .такива .в .рамките .на .проектите .(97,5%), .което .доказва, .че .неформалното .образование .
има .своя .принос .за .надграждане .на .знанията, .получени .в .училище .
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Фигура 3. Съотношение на знанията формирани в училище и извън него

Изводи
В .резултат .на .анализа .на .данните, .получени .от .настоящото .изследване .може .да .се .очертаят .

следните .изводи:
 .y Възможностите .на .формалното .образование .за .обучение .и .възпитание .са .ограничени . .Негово-

то .ефективно .допълване .и .обогатяване .може .да .се .осъществи .чрез .неформалното .такова .
 .y Неформалното .учене .се .осъществява .пълноценно .в .рамките .на .проекно-базирани .дейности .в .

свободното .време .на .юношите, .тъй .като .участието .в .тях .е .желано .и .предполага .свобода .на .
избора .и .доброволно .участие .

 .y Неформалното . образование . и . социокултурната . анимация . притежават . сходни . функции, . а .
именно .осмислянето .на .свободното .време, .удовлетворяване .на .социални .и .културни .интереси .
и .потребности, .подкрепа .за .професионалното .и .кариерно .развитие, .формалното .образование .
и .за .социална .интеграция .и .реинтеграция .на .личността .

 .y Проектно-базираните .дейности .в .свободното .време .са .подходящ .метод .за .неформално .учене .
в .юношеска .възраст, .тъй .като .притежават .конкретност .и .резултатите .от .тях .са .видими .
и .лесни .за .отчитане . .Те .са .освободени .от .формалност .и .принуда .и .това .ги .прави .по-привлека-
телни .за .младежите .в .тази .възраст .

 .y Проектните .дейности .спомагат .за .придобиването .на .нови .знания .и .умения .в .различни .области .
 .y Участието .в .проектно-базирани .дейности .способства .за .подобряване .на .уменията .за .между-

личностни .взаимоотношения, .работата .в .екип, .личностното .израстване .на .участниците .и .
може .да .се .превърне .в .стимул .за .допълнително .развитие .на .знанията, .компетенциите .и .инте-
ресите .на .подрастващите .

 .y Проектните .дейности .са .източник .на .богата .информация .и .за .неформално .учене, .което .ус-
пешно .допълва .и .разширява .знанията .и .уменията, .които .се .получават .в .учебните .часове .в .учи-
лище . .В .някои .случаи .те .дори .се .възприемат .като .много .по-ефективни .и .въздействащи .за .ин-
теркултурното .учене .и .възпитание .

 .y Предимството .пред .формалното .образование .на .проектните .дейности .като .източник .за .не-
формално .учене .в .свободното .време .се .крие .в .достъпния, .интересен .и .забавен .начин, .по .който .
се .поднася .информацията . .Наученото .в .рамките .на .тези .занимания .е .трайно .и .не .може .да .бъде .
забравено .лесно, .тъй .като .юношите .получават .непосредствена .възможност .да .го .преживеят .

Противоречивият .статут .на .традиционното .образование .налага .търсенето .на .допълнителни .
средства .за .учене, .тъй .като .съвременното .общество .има .нужда .от .непрекъснато .актуализиращи .се .
и .развиващи .се .личности, .носители .на .модерни .знания, .компетенции .и .умения . .Резултатите .от .то-
ва .изследване .сочат, .че .възможност .за .такова .допълващо, .неформално .учене .дават .проектно-бази-
раните .дейности .в .свободното .време, .които .удовлетворяват .социални, .културни .и .творчески .по-
требности .и .са .освободени .от .принуда .и .формалност . .Дейностите .в .рамките .на .проект, .организи-
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ращи .свободното .време .притежават .нужната .привлекателност .за .юношите . .Чрез .тях .младите .хо-
ра .могат .да .станат .отговорни .за .осмислянето .своето .незаето .време .като .действително .участват .
в .реализацията .на .инициативите . .Полученият .по .този .начин .опит .е .източник .на .информация, .зна-
ния .и .компетенции, .които .с .възможността .да .бъдат .преживени .остават .трайни .и .допълват .тези, .
които .са .придобити .в .училище .
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красимира спасова
ОУ „Даскал Димитри“, гр. кюстендил

ПЪТ кЪМ ЗДРАВЕТО

Way To hEalTh
Krasimira Spasova
primary school „Daskal Dimitri“, Kyustendil

abstract. .„Way .to .Health“ .is .a .useful .introduction .to .children’ .healthy .nutrition, .to .making .the .right .eating .
choices .given .the .present-day .enormous .diversity .of .foods .

It .aims .to .make .us .aware .why .it .is .important .to .have .healthy .eating .habits, .what .foods .we .should .eat, .what .Е .
numbers, .aspartame .and .monosodium .glutamate .are .and .how .they .influence .school .performance . .Bulgaria .ranks .
very .high .in .terms .of .spread .of .systemic .diseases . .We .will .change .this .ranking .by .learning .to .make .the .right .choices . .
Good .nutrition .is .directly .linked .to .each .person’s .health . .Each .child’s .growth .and .good .physical .condition .depends .
on .a .diverse .and .balanced .diet, .on .the .right .quantity .of .well-chosen .food . .

We .expect .to . learn .from .this .project .how .to .best .sustain .ourselves . .By .changing .our .eating .habits, .we .will .
change .our .preferences .to .the .taste .of .the .various .foodstuffs .and .dishes . .Thus, .we .will .raise .our .health .awareness, .
improve .our .performance .at .school .and .stay .healthy . .A .better .future .for .our .nation .

Keywords: Health, .Healthy .food, .to .keep .cool, .Life, .Knowledge, .I .create, .Danger . .

1 . .Избрахме .това .име, .защото . . . .
Искаме .да .се .научим .да .се .храним .правилно, .за .да .пораснем .здрави .и .силни . .Отговорността .за .наше-

то .възпитание .и .хранене .е .на .родителите .и .цялото .общество . .След .раждането .на .децата .започват .
и .грижите .за .тяхното .хранене, .от .което .зависи .здравето, .растежа .и .развитието .им . .Семейството .
е .първият .пример .за .създаване .на .здравословен .модел .на .хранене, .тъй .като .децата .подражават .на .въз-
растните .и .са .в .период .на .изграждане .на .своите .хранителни .навици . .Ако .искате .децата .да .се .хранят .
правилно, .най-добрият .начин .да .ги .научите .е .самите .вие .да .се .храните .така . .Често .обаче .нашите .ро-
дители .нямат .достатъчно .информация .за .здравословното .хранене .или .за .вредното .въздействие .на .оп-
ределени .храни .върху .детското .здраве . .Ние .се .храним .основно .у .дома .и .в .училище . .Когато .се .храним .у .
дома, .ние .сме .сигурни, .че .не .приемаме .вредни .храни, .но .така .ли .е .когото .сме .в .училище? .

Ето .защо .избрахме .това .име, .за .да .помогнем .на .моите .родители .и .други .семейства, .да .разберат .ис-
тината .за .значението .на .храната .върху .нашето .здраве, .за .да .помогнем .на .моите .приятели .и .съученици .
да .не .допускат .грешки .в .начина .си .на .хранене, .така .ще .бъдат .здрави .и .умни, .за .да .подсетим .институции-
те, .че .когато .сме .в .училище .те .се .грижат .за .правилното .ни .хранене .и .носят .отговорност .пред .нас .и .мо-
ите .родители, .да .не .се .продават .на .територията .на .училището .основно .не .добри .храни . .Защото .в .на-
шето .ежедневие .някак .така .се .получава, .че .всички .деца .започват .да .обичат .и .предпочитат .да .консуми-
рат .чипсове, .солети, .вафли, .дъвки .и .безалкохолни .напитки, .а .на .края .на .учебните .часове .има .куп .от .лъс-
кави .опаковки .върху .кофата .за .боклук .и .безброй .шишета .от .безалкохолни .с .подсладители . .Здравословни-
те .храни .се .забравят .и .липсват .на .магазина .в .училище, .а .така .липсват .от .менюто .ни .все .по-често . .Този .
начин .на .хранене .създава .предпоставки .за .наднормено .тегло .и .затлъстяване .със .съответните .повишени .
рискове .от .ранно .възникване .на .сърдечно-съдови .заболявания, .повишено .кръвно .налягане, .диабет .и .други .
все .по-широко .разпространени .болести . .Консумацията .на .плодове .и .зеленчуци .е .недостатъчна .при .деца-
та .– .около .два .пъти .по–малко .от .препоръчителното .количество . .Това .води .до .недостатъчен .внос .на .ви-
тамини .и .минерали, .важни .за .растежа .и .устойчивостта .на .организма . .Дефицит .на .витамин .С .се .уста-
новява .при .децата .от .всички .възрасти .през .зимно–пролетния .сезон . .Приемаме .го .на .таблетки .от .апте-
ката, .но .на .отделни .опаковки .от .синтетичния .витамин .С .пише, .че .не .е .подходящ .за .деца .и .бременни .же-
ни, .а .на .други .опаковки .откриваме .оцветител .Е104 .и .Е172, .които .не .знаем .какво .означават . .Често .обаче .
никой .не .предполага, .че .в .опаковките .се .крие .опасност, .защото .не .ги .четем .и .това .допълнително .може .да .
натовари .организма .ни .с .вредни .неща . .Избрахме .това .име, .за .да .научим .повече .за .добавките .в .храните .и .
безалкохолните . .За .да .разберем .трябва .ли .да .ни .притесняват .тези .добавки .или .не?

Къде .се .крие .причината .за .това .е .сложно .да .открия, .но .мога .да .променя .в .голяма .степен .положе-
нието . с . информацията, . която . ще . получат . всички . чрез . нашият . проект, . когато . реализираме . дей-
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ностите .си .и .го .финализираме . .Оптимистичното .в .случая .е, .че .сега, .след .стартирането .на .проекта .
и .лекцията .която .чухме, .все .повече .деца .се .заглеждат .в .етикетите .на .храните, .което .говори .за .рас-
тящата .ни .здравна .култура . .Добра .работа .тук .биха .могли .да .свършат .и .различни .държавни .струк-
тури .за .защита .на .правата .ни .като .потребители, .които .да .гарантират .нашето .спокойствие, .кога-
то .консумираме .храни .от .лавката .в .училище . .

2 . .Какво .искаме .да .направим?
Когато .се .чувстваме .добре, .ние .сме .весели, .усмихнати .и .готови .за .игри . .Това .означава, .че .сме .здрави .
Какво .да .направим, .за .да .се .чувстваме .винаги .така?
Да .се .научим .да .взимаме .правилни .решения .преди .всичко .за .нашето .хранене . .Нашите .предпочита-

ния .към .храната .не .винаги .са .свързани .с .правилния .избор . .Обикновено .консумираме .храни, .които .тряб-
ва .да .употребяваме .рядко, .но .често .злоупотребяваме .с .тях . .Променяйки .хранителните .си .навици .ще .
променим .предпочитанията .си .към .вкусовите .качества .на .различните .хранителни .продукти .и .ястия . .

Правилният .избор .ще .направим, .когато .знаем .с .кокво .се .храним . .Храненето .е .ежедневна .потреб-
ност .в .живота .на .всеки .човек . .Умението .да .подберем .правилните .храни .за .нас .ще .допринесе .за .най–
ценното .и .важно .предизвикателство .пред .човека–неговото .здраве . .Така .ще .разберем .връзката .меж-
ду .правилното .хранене .и .здравето .на .всеки .човек . .При .осигуряване .на .здравословен .начин .на .хранене .
ние .ще .повишим .здравната .си .култура, .ще .бъдем .здрави .и .умни .

3 . .Целите, .които .си .поставяме .с .проекта, .са:
 .y Да .получим .основни .познания .по .хранене, .които .ще .ни .помогнат .при .правилния .избор .на .храна, .

както .в .момента .така .и .през .целия .ни .живот . .Здравословният .начин .на .живот .включва .мно-
го .компоненти, .които .гарантират .физическо .здраве, .душевно .спокойствие, .хармония .и .рав-
новесие, .но .правилното .хранене .е .най .– .съществената .и .достъпна .част .за .пълноценен .живот .

 .y Да .обърнем .малко .повече .внимание .на .храната, .която .консумираме, .на .нейните .съставки .и .най–
вече .да .я .комбинираме .и .според .вкус, .и .според .качеството .и .

 .y Да .научим .повече .за .продуктите .и .правилния .начин .на .хранене, .в .зависимост .от .нашата .въз-
раст .и .предпочитания .

 .y Да .се .научим .сами .да .си .съставяме .вкусно, .здравословно .и .балансирано .меню, .където .хранител-
ните .продукти .взаимно .се .допълват .и .се .постига .пълноценно .хранене .

 .y Да .усвоим .начина .на .приготвяне .на .здравословни .и .вкусни .ястия .с .традиционни .и .сезонни .про-
дукти .

 .y Да .разберем .посланието .на .тайния .код .на .храните .и .какво .се .крие .зад .етикета .им .
4 . .Смятаме, .че .е .важно .да .осъществим .идеята .си, .защото .статистиката .казва . . .
В .България .от .100 .ученици .в .първи .клас .30 .са .с .наднормено .тегло . .
Това .е .периода, .в .който .се .увеличава .трайно .броя .на .мастните .клетки .в .тялото, .което .предраз-

полага .към .някои .нарушения .в .обмяната .на .веществата .и .затлъстяване .в .зряла .възраст . .Моята .цел .
е .да .предизвикам .интереса .на .съучениците .си .към .здравословното .хранене .и .да .променя .резултата . .
Хранителните .навици .на .детето .се .формират .в .ранна .детска .възраст . .То .привиква .към .вкусовите .
качества .на .различните .хранителни .продукти .и .ястия .от .малко . .Тези .хранителни .навици .обикнове-
но .се .запазват .през .целия .живот .и .стават .част .от .естественото .поведение .на .човека . .Основна .ро-
ля .тук .играе .семейството .и .училището . .

Смятам .още, .че .е .важно .да .осъществим .идеята .си .защото .ще .разберем . . .
Защо .е .важно .да .се .храним .правилно?
Кои .храни .трябва .да .употребяваме .и .кои .не?
Как .да .направим .правилния .избор .в .огромното .разнообразие .от .храни?
Какво .е .хранителна .пирамида?
Каква .е .връзката .между .балансираното .хранене .и .здравето .на .всеки .човек?
Какво .е .здравословно .хранене?
Какво .се .крие .зад .етикета .на .храната, .която .ядем?
Какво .са .Е-та, .аспартам .и .натриев .глутамат, .в .кои .храни .ги .има, .как .влияят .на .постиженията .

ни .в .училище .и .на .емоционалното .ни .състояние?
5 . .Как .ще .го .направим? .Какви .дейности .ще .извършим?
Ще .разпределим .дейностите .в .няколко .основни .етапа, .които .ще .подпомогнат .успешното .реали-

зиране .на .проекта .
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Организационен .етап . .На .този .етап .въвеждаме .учениците .в .темата .на .проекта . .Избират .се .еки-
пи .и .се .определят .отговорниците .им .за .изпълнението .на .предстоящите .дейности .

Оперетивен .етап . .На .този .етап .започва .подготовка .и .изпълнение .на .заложените .дейности .по .
проекта .

 .y Ще .издирим .информация .в .интернет, .вестници .и .списания .
 .y Ще .проучим .и .популяризираме .препоръки/съвети .за .здравословно .хранене .
 .y Ще .направим .табла .„Карнавал .на .витамините“ .и .„Как .да .се .сдобием .със .„слонска .памет“?“
 .y Ще .се .запознаем .с .основните .групи .храни .и .ще .научим .какво .е .хранителна .пирамида? .Ще .се .нау-

чим .да .вземаме .важни .решения .за .правилното .хранене .
 .y Ще .поканим .гост-лектор .да .запознае .съучениците .ни .с .връзката .между .здравословното .хране-

не .и .нашето .здраве .
 .y Ще .направим .брошура .със .съвети .за .правилно .хранене, .която .ще .раздадем .на .учениците .от .на-

шето .училище .
 .y Ще .направим .изложба .с .първи .клас .на .тема: .„Моите .приятели .– .плодовете .и .зеленчуците“ .
 .y Ще .се .запознаем .с .инициативата .„Европейски .ден .за .здравословно .хранене .и .готвене .с .деца“, .

която .се .превръща .в .традиция .
 .y Ще .попълним .по .един .картон .в .началото .на .проекта .и .един .в .края, .за .това .с .какво .се .храним .на .

закуска, .обяд .и .вечеря . .После .ще .обобщим .резултатите .и .ще .видим .дали .има .промяна .от .усво-
еното .с .проекта .

 .y Ще .изработим .флаери, .с .които .ще .финализираме .проекта .и .ще .ги .раздадем .на .голям .кръг .от .хора .
Продуктивен .етап . .На .този .етап .ще .организираме .и .проведем .публичното .представяне .на .ре-

зултата .от .проекта, .като .се .изтъкнат .уменията .на .децата .в .областта .на .изобразителното .и .при-
ложното .изкуство, .информационните .технологии, .както .и .да .покажат .своите .оригинални .творче-
ски .идеи . .При .реализацията .на .проекта .ще .доразвием .комуникативно .– .речевите .си .умения, .а .с .изпъл-
нението .на .дейностите .по .проекта .ще .придобием .умения .за .работа .в .екип, .знания .за .здравословно .
хранене .и .променени .хранителни .навици . .Ще .спрем .да .ходим .по .пътя .на .болестите .все .по-рано .и .по-
рано . .Ще .се .научим .от .грешките .си .

6 . .За .какво .време .ще .осъществим .идеята .си?
Времето .необходимо .за .подготовка .и .осъществяване .на .проекта .е .от .месец .януари .до .края .на .ме-

сец .май .
7 . .Кой .ще .участва .в .проекта?
В .дейностите .на .проекта .ще .участват .ученици .от .4 .клас, .проявяващи .интерес .към .здравослов-

ното .хранене .
Консултант .при .изготвяне .на .необходимите .материали .и .ръководител .на .проекта .ще .бъде .Кра-

симира .Спасова .
Партньори .на .проекта .ще .бъдат: .
Светла .Антова .– .директор .на .училището . .
Класните .ръководители .на .четвърти .клас: .Снежка .Точева .и .Марияна .Златанова .
Родители, .осигуряващи .средства .за .закупуване .на .необходимите .материали .
8 . .Какви .средства .са .необходими?
 .y Цветна .хартия, .картон, .фолио, .цветен .принтер .за .изработване .на .табла .и .макети .
 .y Достъп .до .интернет .
 .y Научна .литература .и .помагала .
 .y Дигитален .фотоапарат, .компютър, .мултимедиен .проектор .

9 . .Как .ще .разберем .дали .нашият .проект .е .успешен?
Ще .разберем, .че .проектът .е .бил .успешен .по:
 .y интереса, .който .нашите .съученици .проявяват .към .разработването .на .проекта;
 .y ефективно .уплътняване .на .свободното .ни .време;
 .y разширяване .на .научния .ни .кръгозор .чрез .развитие .на .наблюдателност;
 .y ще .променим .хранителните .си .навици .

Разнообразното .и .балансирано .хранене, .подходящото .количество .и .правилния .избор .са .важни .за .
растежа .и .физическото .състояние .на .всяко .дете . .Променяйки .хранителните .си .навици .ще .променим .
и .предпочитанията .си .към .вкусовите .качества .на .различните .хранителни .продукти .и .ястия . .Така .
ще .си .подарим .дълголетие, .ще .бъдем .здрави, .търпеливи .и .много .умни . .Едно .по–добро .бъдеще .за .наша-
та .страна!



365

Проектно-базирано обучение

Десислава христова Миленкова
137 сОУ „Ангел кънчев“, гр. софия

АЗбУкА с ТАблЕТИ

alphabET WITh TablETS
Desislava hristova milenkova
137th Secondary School „angel Kanchev“, Sofia

abstract. The .project .is .aimed .at .students .from .the .first .grade .in .the .so-called . .„Literal .period“ . .The .children .
were .include .to .activities .associated .with .the .use .of .so-called . .„Devices“ .(mobile, .smartphone .and .tablet) . .The .
learning .environment .is .chanced .– .students .go .out .of .the .classroom, .looking, .considering, .acting .alone .create .their .
own .products . .The .aim .is .to .create .a .picture .alphabet .– .collective .work .of .all .children .in .the .class .

Keywords: mobile .learning, .devices, .innovations .in .education, .21st .century .skills .

Смартфоните, .таблетите, .както .и .подобните .на .тях .устройства .стават .все .по-разпростра-
нени .в .съвремието .ни . .Все .по-често .се .забелязват .и .в .ръцете .на .по-малките .ученици . .С .тях .те .общу-
ват, .споделят .снимки, .свързват .се .в .социалните .мрежи .в .интернет, .играят . .Удобството .е, .че .тези .
технологии .са .в .ежедневието .на .потребителите .и .тяхното .приложение .е .многообхватно .

Като .всяка .нова .технология .мобилните .устройства .привличат .децата, .очароват .ги . .Много .пе-
дагози . използват . тези . тенденции . и . особености . и . въвеждат . мобилното . обучение . в . работата . си . .
„Мобилно .обучение“ .(m-learning) .е .обучение, .осъществявано .с .помощта .на .мобилни .устройства .– .
смартфони, .таблети, .при .това .при .него .не .е .фиксирано .място .и .време .на .обучение . .То .се .случва .в .ре-
алния .живот, .в .различна .от .училищната .среда, .с .индивидуален .за .всеки .ученик .темп .на .развитие . .

А .по .какъв .начин .мобилното .обучение .може .да .бъде .прилагано .в .началното .училище? .Какви .са .спе-
цифичните .особености .и .етапите, .през .които .минават .учител .и .ученици .при .осъществяване .на .
дейности, .за .които .се .предполага .да .бъдат .самостоятелни .за .учениците .и .само .контролирани .от .
страна .на .учителя? .Какво .мислят .родителите .за .използването .на .мобилните .устройства? .Въпроси, .
които .чакат .своя .отговор .през .следващите .години, .когато .все .по-често .на .преден .план .ще .излизат .
преимуществата .на .подобно .обучение .и .все .повече .учители .ще .приемат .предизвикателствата .да .го .
прилагат .в .училище . .В .настоящата .статия .е .споделена .педагогическа .практика .за .използване .на .мо-
билните .устройства .и .таблети .в .училище . .

През .2012-2013 .учебна .година .в .един .първи .клас .в .137 .СОУ .„Ангел .Кънчев“ .се .осъществява .проект .
„Азбука .с .таблети“, .с .използване .на .мобилни .устройства .и .таблети . .Идеята .се .заражда .в .началото .
на .учебната .година, .в .етапа .на .ограмотяване, .когато .се .усвояват .звуковете .и .буквите, .съчетават .
се .в .срички .и .думи, .а .думите .се .свързват .с .реалните .обекти, .които .означават . .Освен .допълнителни .
знания .по .Български .език .и .литература, .дейностите .в .проекта .развиват .и .важни .качества .и .умения .
на .21 .век .– .креативно .мислене, .наблюдателност, .умения .за .самостоятелно .и .екипно .взаимодействие .
с .околната .среда, .комуникативни .умения, .ИТ .умения . .Променя .се .и .ролята .на .учителя .– .той .се .пре-
връща .във .фасилитатор .– .съветва .и .подпомага .учениците .в .техните .търсения .и .работа . .

През .първия .етап .всеки .ученик .избира .своя .буква, .по .която .ще .работи . .Получава .задача .да .потър-
си, .открие .и .снима .предмет .от .ежедневието, .който .започва .със .звук .на .буквата, .която .си .е .избрал . .
Тъй .като .учениците .в .класа .са .по-малко .от .буквите .от .българската .азбука, .някои .ученици .работят .
с .две .букви . .След .като .се .разпредели .цялата .азбука, .проектът .преминава .към .втория .етап .

В .свободното .време .в .следобедните .часове .децата .обмислят .названието .на .кой .предмет .от .об-
кръжението .им .започва .с .избраната .от .тях .буква . .В .самото .начало, .при .първото .излизане .на .двора, .
голяма .част .от .седемгодишните .не .успяват .да .се .ориентират .в .средата .и .трудно .откриват .пред-
мети .– .но .постепенно .наблюдателността .и .изобретателността .се .проявяват .и .учениците .успя-
ват .да .отделят .все .повече .предмети .от .общия .фон . .След .избора .на .предмет, .следва .заснемането .му .
с .телефон .или .таблет . .Предварително, .на .използваните .устройства .се .инсталира .програма .за .обра-
ботка .на .изображенията, .за .допълване .с .текст . .Уточняват .се .общите .елементи, .това, .което .задъл-
жително .трябва .да .присъства .в .редактираното .изображение .– .удебелено .буквата .– .главна .и .малка, .а .
до .предмета .– .изписано .с .дума .кой .е .той .(фиг . .1) .
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Фиг. 1. Пример от картинната азбука

Учениците .добавят .свой .шрифт, .цвят, .съчетават .ги .по .свой .вкус .и .виждания . .Аранжират .и .с .
добавяне .на .елементи .– .сърчица, .пеперуди, .слънчеви .очила . .Някои .работят .в .екипи .с .приятелите .си, .
за .да .ги .снимат .с .избраното .от .тях . .Така .на .финала .всеки .създаде .своята .част .от .картинната .азбу-
ка .на .класа . .

На .третия .етап .готовите .изображения .бяха .сглобени .във .филмче, .което .децата .представиха .на .
своите .родители .на .Деня .на .буквите .

Розалина стоянова Паскалева
сОУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора

слЪНЦЕТО НА ДОбРОТО – 22 + 22 лЪЧИ 
ПРОЕкТ ЗА ТОлЕРАНТНОсТ

ThE SuN of GooDNESS – 22 + 22 SuNbEamS 
TolEraNcE proJEcT
rozalina Stoyanova paskaleva
Ivan Vazov Secondary School, Nova zagora 

abstract. The .students .of .2 .A .class .of .„Ivan .Vazov“ .Secondary .School .in .Nova .Zagora .are .gypsies . .During .the .
2012-2013 .school .year .they .worked .on .„The .sun .of .kindness .– .22 .+ .22 .sunbeams“ .Tolerance .Project .

We .began .because .of .Ms .Rumyana .Neminska’s .idea, .teacher .in .137 .„Angel .Kanchev“ .Secondary .School . .We .
were .invited .to .join .in .the .project .work .by .her .and .her .second .– .year .students . .We .sent .a .letter .to .agree .with . .She .
divided .the .school .time .into .weeks . .Every .week .was .devoted .to .different .tolerance .aspects .– .to .people .of .different .
ethnos, .social .status, .age, .jobs; .to .parents, .friends, .relatives; .to .living .world .– .plants .and .animals; .to .belongings .of .
different .cultures .and .civilizations; .to .religious .communities; .to .one’s .position .in .the .society .

Gradually, .we .joined .in .the .project .children .and .adults .from .all .over .the .country . .We .found .new .friends .and .
followers . .The .partnership .with .Ms .Yordanka .Pyrvanowa’s .second .– .year .students .from .Dimitrovgrad .was .very .
useful . .Working .in .the .project .makes .children .better .citizens .

Keywords: project, .tolerance, .students

Учениците .от .2 .„а“ .клас .на .СОУ .„Иван .Вазов“, .гр . .Нова .Загора .работиха .през .учебната .2012-2013 .
г . .по .проект .за .толерантност .
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Включването .ни .в .междукласов .проект, .именуван .„Слънцето .на .доброто .– .22 .+ .22 .лъчи“, .бе .по .
идея .на .г-жа .Румяна .Неминска, .учител .в .137 .СОУ .„Ангел .Кънчев“, .гр . .София . .Броят .на .лъчите .от .име-
то .на .проекта .отговаряше .на .броя .на .учениците .в .двата .класа .– .по .22-ма .във .всеки .от .тях . .Г-жа .Не-
минска .има .много .теоретични .разработки .по .тази .проблематика . .Това .бе .и .темата .на .нейната .док-
торантура, .успешно .защитена .през .месец .май .2013 .г . .

Поканени .бяхме .от .нея .и .учениците .й .– .също .второкласници, .за .включване .в .съвместна .проект-
ната .работа . .Обсъдихме .я .в .клас, .с .родителската .общност .и .ръководството .на .училището . .Допа-
днаха .ни .темата, .идеята .и .наименованието .на .проекта . .Потвърдихме .с .писмо .съгласието .си .и .своя-
та .благодарност .за .оказаната .чест . .Изпратихме .предложение .за .работна .програма . .Тя .предполагаше .
поглед .от .конкретната .личност .и .нейните .нужди .в .микросоциалната .среда .(колектива .в .класа) .към .
общозначимите .измерения .на .толерантността .в .разширяващи .се .измерения .и .нива . .Планирахме .по-
степенно .да .включим .и .своите .училища, .разнородни .институции, .социални .и .професионални .сфе-
ри, .да .увлечем .съмишленици .на .регионално, .национално, .дори .международно .ниво . .Защото .ролята .на .
учителя .и .училището .е .да .окриляват .детската .инициативност .и .изобретателност .за .изграждане .
на .истинско .и .работещо .гражданско .общество, .в .което .интеркултурното .качествено .общуване .и .
живот .са .постижими . .

С .партньорите .от .София .работихме .съвместно .в .първия .етап .на .проекта . .Продължихме .да .спо-
деляме .наученото .и .преоткритото .с .тях .до .финализирането .му, .но .в .конкретната .си .работа .от .
месец .януари .реални .партньори .се .оказаха .много .класове .от .цялата .страна, .особено .близки .сред .кои-
то .станахме .с .второкласниците .на .г-жа .Йорданка .Първанова .от .Димитровград, .на .които .дължим .
много .и .сме .им .искрено .признателни . .

Целта .бе .да .открием .богатата .съдържателност .на .понятието .„толерантност“, .като .разширя-
ваме .постепенно .кръга .на .своята .дейност: .

 .y тръгнахме .от .своя .клас; .
 .y включихме .съвипускниците .от .начален .етап;
 .y приобщихме .цялото .училище;
 .y включихме .други .училища .от .страната, .като .увлякохме .в .национална .кампания .и .гражданите .

на .България; .
 .y отправихме .покана .за .включване .на .съмишленици .от .Европа .

Всичко .това .– .за .да .покажем .на .деца .и .възрастни .своите .творчески .решения .и .поведенчески .мо-
дели, .т .е . .децата .влязоха .в .роля .на .учители .– .предвестници .на .гражданската .съвест .в .гражданското .
общество .на .инициативата .и .действието .в .национален .и .дори .в .международен .план .

Организационният .етап .бе .17 .09 .2012 .г .–30 .09 .2012 .г . .Тук .бе .поканата .от .София .към .моите .вто-
рокласници .за .включване .в .съвместен .проект . .Нашият .отговор .на .съгласие .бе .придружен .и .с .идеите .
ни .за .работна .проектопрограма, .одобрена .от .приятелите . .Подарихме .им .и .календари, .които .да .оц-
ветят .и .в .тях .да .отразяват .всяка .добра .своя .изява .през .годината .

Програма .на .продуктивния .етап: .
Разделихме .учебното .време .на .седмици, .в .които .преоткривахме .по .един .от .лъчите .(измерения-

та) .на .толерантността . .Всяка .работна .седмица .си .имаше .мото . .Конкретните .инициативи .класът .
си .ги .набелязваше . .В .края .на .месеца .споделяхме .в .писма .с .приятелите .акценти .от .свършеното, .защо-
то .бе .важно .децата .да .са .активната .част .в .познавателния .процес, .да .реализират .свои .творчески .ре-
шения . .Преследвах .паралелно .с .възпитателния .ефект .и .образователен, .особено .значим .за .моите .уче-
ници, .които .са .билингви .с .ниска .правописна .култура .– .да .четат .и .пишат, .но .не .насила, .а .по .естест-
вен .начин .и .съпреживяно . .

01 .10–12 .10 .2012 .г . .– .„Двадесет .и .две .плюс .двадесет .и .две .слънца“ . .Поради .важността .от .добър .ми-
кроклимат .в .класовата .общност .решихме .да .заложим .две .седмици .за .поглед .към .съучениците .и .тех-
ните .потребности, .към .разбиране .на .конкретните .нужди .и .уважение .на .личното .пространство .– .
актуализираната .харта .на .класа, .беседи, .презентации .на .етични .теми, .гостувания .на .родители .в .ча-
са .на .класа, .анкета .„Най-доброто .от .всеки .за .всекиго“ . .Резултатът .– .спокойно .и .смислено .общуване, .
търпимост .и .ведрина .в .отношенията . .

15 .10–20 .10 .2012 .г . .– .„Светлината .на .приятелството“ .– .седмица, .посветена .на .новите .приятели . .
Научихме .интересни .неща .за .нашата .столица, .за .училището .и .интересите .им . .В .стаята .си .поста-
вихме .постер .с .ликовете .на .двата .класа .и .названието .на .проекта . .Подготвихме .им .изненади .– .кла-
сьори, .в .които .да .отразяват .всяка .добра .своя .изява, .както .и .табла .в .помощ .на .учебната .работа .и .ги .
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изпратихме .с .второто .си .писмо . .То .бе .от .една .обща .част .и .22 .отделни, .в .които .всеки .разказа .за .себе .
си, .представи .своите .интереси, .разбирания .и .мечти . .Учениците .се .отвориха .за .общуване, .започнаха .
да .се .интересуват .от .речевия .етикет .за .оформяне .на .писмо, .пожелаваха .да .пишат .

22 .10 .–27 .10 . .2012 .г . .– .„С .топлината .на .животните .и .светлината .на .растенията“ .– .толерант-
ността .към .живия .свят .с .идеята, .че .има .на .какво .да .научим .от .растенията .и .животните .и .на .то-
ва, .че .който .уважава .различните .форми .на .живот, .няма .как .да .не .зачита .и .да .не .се .стреми .да .уважа-
ва .различието .у .хората . .Започнахме .да .се .грижим .за .кът .в .училище, .за .дърво .в .града . .Осиновихме .ко-
тето .Джери, .кучето .Боби, .гълъбчетата .Ханс .и .Хана, .зайчето .Пухи . .Събирахме .им .храна, .помагахме .в .
отглеждането .им, .а .на .1 . .март .им .вързахме .мартенички .

29 .10 .–09 .11 .2012 .г . .– .„Моето .цвете .за .будителя“ . .Изготвихме .кът .на .първите .будители, .като .на-
учихме .интересни .неща .за .образованието .и .училището .в .миналото . .Изработихме .и .поднесохме .кар-
тички .за .съвременни .будители .– .читалищни .деятели, .настоящи .и .бивши .учители, .дейци .на .култу-
рата, .журналисти, .библиотекари, .художници . .Учихме .се .на .толерантност .към .хората .на .знанието .и .
будната .съвест, .дебатирахме .с .тях .против .раболепието, .за .полета .на .мисълта .и .творческото .нача-
ло . .Изпратихме .и .на .децата .от .София .картички, .които .да .надпишат .и .раздадат .на .съвременни .бу-
дители .

12 .11 .–16 .11 .2012 .г . .– .„Протягам .към .тебе .ръка“ . .Разширихме .кръга .на .своя .проект .на .ниво .деца .от .
начален .етап . .Инициирахме .детски .хепънинг .„Нашите .златни .сърчица“, .като .гостувахме .във .всеки .
клас .с .изготвени .от .нас .награди .за .добродетелност .и .стикери, .които .учителите .трябваше .да .зале-
пят .върху .миникласьори . .Децата, .спечелили .най-много .награди .станаха .мис .и .мистър .„Златно .сърце“ . .
Заснехме .ги .и .личицата .им .грейнаха .на .табло .на .входа .на .училището .

19 .11 .–23 .11 . .2012 .г . .– .„Лъчите .на .семейното .огнище“ . .Посветихме .седмицата .на .семейството .по .
повод .Деня .на .християнското .семейство . .Описахме .своето .семейство . .Изпратихме .3D .картички, .
които .приятелите .да .изрежат, .оцветят .и .подарят .за .празника . .А .ние .заедно .с .родителите .си .раз-
съждавахме .върху .ценностите, .които .всяка .религия .отрежда .на .семейството, .за .значимостта .му .ка-
то .свят .на .доверие .и .обич, .независимо .от .различните .видове .семейство .по .брой .членове .и .грижещ .се .
родител .за .детето .

26 .11 .– .30 .11 .2012 .г . .– .„Красота .и .уют“ .– .да .пазим .вещите .си .и .дома .и .в .училище . .Инициирахме .де-
журства .в .училищния .автобус . .Децата .активно .ми .помагаха .в .изготвяне .на .ученическите .си .порт-
фолиа, .в .грижата .за .стаята .и .вещите .в .нея .

03 .12 .–07 .12 .2012 .г . .– .„Озарени .от .мъдростта“ .– .седмица, .посветена .на .възрастните .хора . .Тук .по-
пяхме .и .потанцувахме .в .клуба .на .пенсионера .заедно .с .нашите .пораснали .приятели . .Поднесохме .им .
малки .подаръчета . .От .този .момент .им .гостувахме .за .всеки .празник .

10 .12–14 .12 .2012 .г . .– .„Отговорността .да .бъдеш .мъж“ .– .в .дните .на .коледните .празници, .през .кои-
то .се .празнува .Деня .на .бащата .в .християнския .обреден .календар .(26 .12 .), .поканихме .бащите .си .на .
междинно .представяне .на .дейностите .по .проекта, .а .те .да .ни .разкажат .за .своето .„порастване“ .в .об-
щуването .в .света .на .хората . .Подарихме .им .красиви .пана .от .хербаризирани .есенни .листа .

17 .12 .– .21 .12 . .2012 .г . .– .„Училището .– .свят .вълшебен“ . .Разширихме .кръга .на .своя .проект .на .ниво .
училище . .По .случай .коледните .празници .включихме .училището .си .в .инициативата .„Пожелавам .си, .
пожелавам .ти“, .като .подарихме .на .всеки .клас .„снежинка .на .доброто“ .с .молба .да .сътворят .своето .до-
бро, .така, .както .го .чувстват .и .решат . .Отчетохме .в .края .на .седмицата .много .добрини, .вкл . .и .наме-
рено .портмоне .с .много .пари .и .документи .и .върнато .на .собственика .му . .Нашето .добро .бе .благотво-
рителна .кампания .за .деца .в .нужда . .А .за .приятелите .от .София .изготвихме .„Коледна .книжка .по .толе-
рантност“ . .В .стаята .ни .грейна .елхата .на .доброто . .Приятелите .ни .бяха .изпратили .думи, .съдържа-
щи .22 .посоки .на .толерантността, .като .всеки .си .избра .по .коя .посока .да .тръгне .през .ваканцията . .А .
след .нея .всеки .разказа .в .часа .на .класа .какво .е .извършил . .Бе .много .красив .момент . .

07 .01 .–11 .01 .2013 .г . .– .„С .благослова .на .името .и .празника“ . .Опознахме .празниците .от .зимния .кален-
дар .на .българина, .учихме .се .на .уважение .към .празничната .традиция . .Много .ни .помогнаха .книжките .
на .доброто, .които .приятелите .от .София .ни .бяха .изпратили . .Четохме, .оцветявахме, .изпълнявахме .
творчески .задачи .по .тях .

14 .01 .– .18 .01 .2013 .г . .– .„Лъчите .на .вярата“ .– .за .религиозната .толерантност . .В .клас .ни .гостуваха .ни .
двама .бащи .– .християнин .и .мюсюлманин . .Децата .разбраха, .че .всяка .религия .учи .на .добро .

21 .01 .– .25 .01 .2013 .г . .– .„С .младежки .устрем“ . .Осъществихме .срещи .с .представители .на .младежки .
организации . .Учихме .се .на .взаимоуважение .от .тях . .Намерихме .нови .приятели .от .Хасково .– .учени-
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ците .на .г-жа .Илиана .Тотева, .с .които, .макар .и .в .различни .възрастови .групи, .намерихме .общ .език .как .
да .преодоляваме .провокациите .на .насилие . .Те .ни .изпратиха .своята .„Приказка .за .омагьосаната .гора“ . .
А .ние .– .книгата .на .предишните .мои .ученици .„Вълшебни .приказки .в .един .учебен .час“, .постери .и .кар-
тички .на .толерантността, .започнати .от .нас .със .заявено .желание .да .бъдат .дооцветени .от .тях, .за .
да .съхраним .усещането .за .приемственост .на .доброто .

28 .01 .– .01 .02 .2013 .г . .– .„И .те .са .слънца“ .– .седмица, .посветена .на .децата .със .СОП, .на .грижата .и .вни-
манието .към .тях . .Заедно .с .децата .със .СОП .от .училището .ни .изработихме .цветята .на .обичта, .с .
които .украсихме .стаите .си . .Съвместно .изготвихме .помощните .таблици .и .своя .„дар .от .сръчните .
детски .ръце“ .за .партньорите .ни .– .второкласниците .на .г-жа .Неминска .и .г-жа .Първанова .

04 .02 .–08 .02 .2013 .г . .– .Тренинг .„Ръка .за .човек .в .беда . .От .теорията .към .практиката“ . .Тук .включихме .
и .психологът .и .педагогическият .съветник .в .училище, .които .ни .предложиха .интересни .практически .
решения .как .да .бъдем .по-човечни .и .по-полезни .на .хората .в .нужда .

11 .02 .–15 .02 .2013 .г . .– .„ .За .героите .– .с .любов“ . .Инициатива .за .поглед .към .героите .на .България .в .ис-
торически .и .съвременен .план . .Изготвихме .кът .на .борците .за .свободата .на .България .от .създаването .
й .до .днес .и .научихме .повече .за .славното .минало .на .родината .си . .

18 .02 .– .22 .02 .2013 .г . .– .„Чистота .и .святост“ . .По .случай .Деня .на .Левски .потърсихме .в .делата .и .сло-
вата .му .„чиста .и .свята .република“ .идеята .за .общество .на .равенство .и .толерантност . .Описахме .
своята .представа .за .чистота .и .святост .и .изготвихме .постери .

26 .02 .–3 .03 .2013 .г . .– .с .мото .„Бели .лица, .червени .сърчица .– .много .доброта“ . .По .случай .1 . .март .и .на-
ционалния .празник .на .Република .България .разширихме .кръга .на .своя .проект .на .национално .ниво . .При-
зовахме .чрез .образователните .общности .ученици, .колеги, .възрастни .от .други .браншови .сфери .от .
страната .в .кампанията .„Мартеничка .подари .– .добро .сътвори“ .да .направят .едно .добро .дело, .редом .с .
подарената .мартеничка . .Изборът .на .делото .бе .свободен .и .провокираше .креативността .на .хората . .
Тогава .се .случи .чудото . .България .ни .постави .в .ролята .на .координатор .на .проекта . .От .различни .по-
соки .към .нас .летяха .мартенички .с .информация .за .сторено .добро . .Едва .се .справихме .и .ние .да .отгово-
рим .на .всяка .пратка . .Нашето .добро .бе .да .подарим .на .самотни .възрастни .хора .мартенички .с .обеща-
ние .да .им .помагаме .в .домакинството . .Имаше .мартенички .и .за .нашите .осиновени .животни .– .прия-
тели . .А .по .наша .покана .на .1 . .март .след .обед .на .гости .ни .дойдоха .г-жа .Йорданка .Първанова .и .г-жа .Бо-
ряна .Петрова . .Имахме .час .по .обич, .белязал .дните .ни .занапред . .От .този .миг .нататък .моите .ученици .
писаха .всеки .ден .писма .и .рисуваха .за .г-жа .Първанова, .учеха, .за .да .достигнат .нивото .на .нейните .уче-
ници, .обогатяваха .активния .си .речник, .за .да .могат .да .я .наричат, .сравняват .и .асоциират .с .най-мили-
те .неща .от .околната .действителност .и .света .на .приказните .чудеса, .а .за .г-жа .Петрова .майсториха .
красиви .предмети, .за .да .бъдат .съизмерими .с .нейната .сръчност .и .талант . .

04 .03 .–10 .03 . .2013 .г . .– .„Прегръдка .за .мама“ .– .традиционният .празник .за .мама .с .много .подаръци, .изнена-
ди .и .отново .с .писъмце .от .любов .за .любов . .Тогава .бе .и .поредното .представяне .на .дейностите .по .проекта . .

Предварително .плануваните .седмици .с .мото .„За .приятелите .– .с .обич“ .(11 .03 . .– .15 .03 .), .„Проле-
тта .в .моя .свят“ .(18 .03 .– .22 .03) .и .„Машината .на .желанията“ .(25 .03 .–29 .03 .) .посветихме .на .г-жа .Пър-
ванова .и .г-жа .Петрова . .Осъществихме .скайп .връзки, .телефонни .консултации, .разменяхме .уроци, .поз-
драви, .писъмца, .изненади .с .учениците .на .г-жа .Първанова . .Приятелството .с .тях .премина .към .етап .
на .осмисляне .и .творческа .инициатива . .Изготвихме .папки .с .подаръци .– .писма .и .рисунки, .както .и .приз .
„Учител .Любов“ .за .г-жа .Първанова .и .приз .„Учител .Красота“ .за .г-жа .Петрова, .които .връчих .пред .най-
иновативните .учители .на .България .на .VIII .Националната .конференция .на .началните .учители .в .гр . .
Стара .Загора, .където .разказах .за .проекта .и .реализацията .му .

08 .04 .–12 .04 .2013 .г . .– .„Най-хубавото“ .– .книгата .като .ценност .и .нашето .отношение .към .нея . .С .по-
мощта .на .приятелите .от .Ботевград .от .класа .на .г-жа .Геновева .Йотова .изготвихме .кът .на .книгата .в .
класната .стая . .Там .поставихме .книжките, .които .второкласниците .от .града .на .Ботев .ни .изпрати-
ха . .Посетихме .и .Общинска .библиотека, .за .да .се .развива .читателския .ни .опит .и .да .добием .представа .
как .се .подреждат .книгите .за .лесно .откриване .и .качествено .общуване .с .тях . .

15 .04 .–19 .04 .2013 .г . .– .„Тя .може .без .мен . .А .аз .без .нея?“ . .Световният .ден .на .земята .бе .добър .повод .да .
потърсим .своята .роля .в .толерантността .към .природата . .По .инициатива .на .колегата .г-жа .Еврецо-
ва .засадихме .борче .в .двора .на .училището . .Грижим .се .за .цветя .в .стаята .и .коридора, .за .храстчето, .за .
което .полагаха .грижи .и .бившите .ми .ученици .

22 .04 .–26 .04 .2013 .г . .– .„На .пътя .може .да .НЕ .е .опасно“ . .На .учебна .екскурзия .в .града .децата .сами .по-
търсиха .места, .на .които .игрите .може .да .са .приятни .и .безопасни . .Интервюираха .хора .и .споделиха .с .
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тях .идеи .за .толерантност .на .пътя . .В .училище .ни .гостуваха .представители .на .РПУ, .с .които .в .игро-
ва .форма .учениците .показаха .какви .умения .на .пешеходци .и .велосипедисти .са .усвоили .

29 .04 .–03 .05 .2013 . г . . – . „Всяка . професия . е . полезна“ . – . толерантност . към . хората . на . труда . по . слу-
чай .Деня .на .труда . .Запознахме .се .отблизо .с .представители .на .различи .професии . .Разговорите .дадоха .
представа .за .полезността .на .всеки .труд .и .нуждата .от .него .в .обществото .

05 .05 .–10 .05 .2013 .г . .По .случай .Деня .на .Европа .разговаряхме .с .нов .поглед .към .различния .в .европей-
ския .съюз . .Проведохме .викторина .„Европа .– .свят .на .различията“ . .

11 .05 .–24 .05 .2013 .г . .– .„За .учителя .– .с .любов“ . .Идеята .бе .да .надникнем .в .дългите .дни .и .нощи .на .учи-
теля, .посветил .себе .си .на .децата . .Срещнахме .се .с .различни .учители .– .бивши, .настоящи, .от .други .
класове, .степени .и .училища .в .града, .с .учителите .от .детската .градина . .Изготвихме .сертификати .
за .22-ма .учители .от .различни .точки .на .страната, .чиито .образователни .ресурси .сме .ползвали .през .
учебната .година . .Изпратихме .призовете .до .директорите .на .училищата .с .молба .да .ги .раздадат .пред .
педагогическата .колегия, .за .да .се .почувстват .авторите .на .образователни .материали .ценни .и .значи-
ми .сред .равни . .Чест .за .нас .бе, .че .г-жа .Дани .Първанова, .г-жа .Лидия .Ганева, .г-жа .Геновева .Йотова, .г-жа .
Вили .Георгиева, .г-жа .Евгения .Петкова .ни .бяха .подарили .свои .образователни .ресурси, .изготвени .спе-
циално .за .нас . .Сертификатът .на .всеки .учител .бе .именуван .„Достоен .последовател .на .първоучите-
лите“, .имаше .изходящ .регистрационен .номер, .а .в .писмото .до .съответния .директор .всяко .дете .от .
класа .бе .подписало .лично .своята .благодарност .и .признателност .към .учителя . .

24 .05–31 .05 .2013 .г . .– .„Приятелство, .обичано .приятелство“ . .Това .бяха .кулминационните .дни .на .
проектната .ни .работа . .Подготвяхме .гостуването .на .второкласниците .на .г-жа .Първанова . .В .подго-
товката .се .включи .цялото .училище . .Срещата .на .приятелството .бе .особено .важна .за .целия .начален .
етап .и .ръководството .на .училището . .

Това .бе .и .времето, .в .което .се .реализираха .и .виртуални .срещи .в .реално .време .с .повечето .учители, .
които .бяха .получили .нашия .жест .на .благодарност .за .талантливото .им .присъствие .в .образование-
то .на .България . .Получихме .пратки .с .рисунки, .картички, .книжки, .препоръчителни .списъци, .грамоти .и .
карнавални .маски, .образователни .материали .от .учениците .на .г-жа .Лидия .Ганева, .Вили .Георгиева, .Де-
си .Миленкова, .Шерин .Мехмедова, .Геновева .Йотова, .Илиана .Тотева, .дори .клип .за .проекта .от .г-жа .Зла-
тка .Чардакова . .Ние .също .изпратихме .своите .„Малка .книжка .за .голямото .добро“ .и .„Слънцето .на .до-
брото“ .до .приятелите .от .страната .

Най-вълнуващото .събитие .бе .срещата .с .връстниците .ни .от .класа .на .г-жа .Първанова . .Те .ни .гос-
туваха .в .училище .на .импровизирана .среща .на .приятелството . .Бяха .подготвили .подарък .за .всекиго .
от .класа .ни . .Пяхме, .танцувахме, .рецитирахме .заедно . .Усещането .за .приятелство .изпълни .деня . .Деца .
от .различни .изходни .точки .– .териториални, .социално-културни, .религиозно-етносни, .но .с .общ .по-
глед .към .света .на .взаимоуважението, .разбирателството, .градивния .диалог .и .добродетелта, .осъзна-
ваха, .че .цветът .на .толерантността .се .вижда .само .със .сърцето, .а .очарованието .и .силата .на .чудото .
„живот“, .е .в .различието . .

На .финалното .представяне .на .проекта .на .31 .05 .2013 .г . .родителите .бяха .изключително .горди .от .
постиженията .на .своите .деца .и .от .партньорските .им .отношения .с .деца .от .България . .С .радост .при-
еха .нашето .предложение .да .популяризират .проекта .ни .пред .институции, .общности .и .професионал-
ни .сфери .в .Европа, .подари .факта, .че .нашият .народ .пътува, .работи .в .европейските .страни, .особено .
през .летния .период .на .годината . .Ангажираха .се .да .приобщят .нови .партньори .от .други .държави .на .
нашия .континент .

Според .родителската .общност, .ръководството .на .училището .и .педагогическата .колегия .проек-
тът .е .реализиран .успешно . .Измеренията .на .понятието .„толерантност“, .пътят .на .опознаване, .раз-
биране .и .приемане .на .различието .е .труден, .бавен .и .дълъг .за .възрастните .процес . .Но .залагайки .на .вро-
дената .детска .потребност .от .обич .и .дружба, .от .доверие .и .интерес .към .света, .т .е . .на .естествена-
та .толерантност .у .децата, .проектът .бе .значимата .инвестиция .в .индивидуалния .и .социалния .оп-
ит .за .това .как .да .живеем .взаимополезно .заедно .и .в .„големия .свят“ . .
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Figure: The generated colored noises and their power spectra with the linear fit.

abstract. .The .paper .presents .the .possibility .of .using .free .firmware .in .teaching .fundamentals .of .electrical .en-
gineering .in .vocational .schools .

Keywords: vocational .education, .firmware, .electrical .circuit .simulation

The .School .of .Computer .Science .and .Business .Administration .in .Lomza .includes .in .its .vocational .courses .in .In-
formation .Technology .and .Automation .and .Robotics .classes .in .the .fundamentals .of .electrical .engineering .and .me-
trology . .In .these .classes, .students .learn .the .basic .concepts .and .laws .of .electricity .and .electrical .engineering .than .en-
able .them .to .solve .DC .and .AC .circuits . .In .addition .to .lectures, .exercises .and .laboratory .classes .are .also .conducted .
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A .similar .range .of .subjects .is .covered .in .class .in .vocational .secondary .schools, .in .courses .such .as .Electronics, .
Computer .Science .and .Mechatronics .

My .personal .observation .of .the .learning .process .indicates .that .learning .the .fundamentals .of .electrical .engi-
neering .involves .considerable .difficulties .for .many .students . .According .to .information .I .received .from .teachers .in .
direct .contact .with .students .the .reasons .for .these .difficulties .are .varied . .Most .problems .arise .from .the .need .to .link .
the .physical .phenomena .related .to .the .flow .of .electric .current .in .the .circuit .with .the .mathematical .apparatus .used .
to .determine .its .fundamental .parameters: .current, .voltage .and .substitute .resistances . .These .difficulties .are .com-
pounded .in .the .case .of .sinusoidal .AC .circuits, .the .solution .of .which .requires .the .knowledge .of .complex .numbers, .
as .well .as .in .transient .states .in .DC .circuits, .which .require .solving .simple .differential .equations .

To .increase .the .effectiveness .of .teaching .the .fundamentals .of .electrical .engineering, .modern .teaching .aids .are .
introduced, .whose .task .is, .among .other .things, .to .make .the .activities .more .attractive .and .to .increase .student .in-
volvement .while .solving .problems . .The .course .in .the .basics .of .electrical .engineering .follows .the .principle .that .each .
lecture .should .be .supported .by .exercise .classes, .during .which .students .solve .problems .by .analytical .methods, .and .
laboratory .activities, .during .which .practical .studies .are .performed .related .the .content .of .the .lectures . .In .view .of .
the .practical .training .profile, .much .attention .is .given .to .laboratory .activities .that .require .students .to .independent-
ly .perform .certain .tasks .and .draw .conclusions .from .them .

Typically, .laboratory .classes .consist .of .the .examination .of .phenomena .occurring .in .a .particular .electrical .cir-
cuit . .The .student .should .make .a .theoretical .analysis .of .a .circuit .and .confirm .the .results .by .performing .a .test .on .a .
real .circuit . .The .analytical .solution .of .the .circuit .allows .the .student .to .make .conclusions .about .the .behaviour .of .
the .circuit .upon .changes .in .the .components .used, .and, .in .the .case .of .AC .circuits, .to .determine .the .effect .of .excita-
tion .frequency .on .the .properties .of .the .circuit .

Especially .for .circuits .with .a .more .complex .structure, .software .that .stimulates .circuit .behaviour .is .a .conveni-
ent .tool . .The .theoretical .part .of .the .student’s .task .can .be .done .by .simulating .the .operation .of .the .circuit .that .is .the .
subject .of .research . .Analysis .of .the .results .should .lead .to .conclusions .that .are .later .confirmed .by .the .results .of .tests .
carried .out .in .the .laboratory .

The .market .in .Poland .has .a .lot .of .such .simulation .programs . .In .general, .they .can .be .divided .into .the .follow-
ing .groups:

1 . . Software . created . by . non-professional . programmers . – . enthusiasts . of . electronics . . These . programs . have .
a .limited .utility, .allowing .the .user .to .solve .only .very .specific .types .of .tasks . .In .many .cases, .the .software .
has .been .written .by .teachers .or .students .for .a .specific .course .or .a .specific .topic . .This .type .of .software .us-
es .predefined .types .of .idealised .elements, .without .taking .into .account .the .characteristics .of .real .compo-
nents . .The .price .of .such .a .program .is .typically .very .low . .Examples .of .such .programs .include: .Transform-
er calculation v0.1 – .a . small .program .for .calculating .numbers .of .coils .and .wire . thickness, .available .at .
http://www.hw.cz/navrh-obvodu/software/transformer-calculation-vypoctete-si-trafo.html ; .or .winelekls.zip .
– .a .program .for .determining .the .resistance, .inductance .and .capacitance .of .elements, .available .at .http://
www.elportal.pl/ftp/winelekls.zip.

2 . . Professional .simulation .software . .The .most . frequently .used .simulation .software . in .Poland .comes .from .
National . Instruments . (NI . Multisim) . and . Cadence . (PSpice . A/D . and . Advanced . Analysis), . and . Altium .
(Mixed .Signal .Simulation, .a .part .of .Altium .Designer .Software) . .Circuit .simulation .can .also .be .done .using .
the .MATLAB .Simulink .package .with .a .set .of .SimElectronics .libraries . .All .of .these .programs .provide .com-
prehensive .simulation .of .analog .circuits .of .any .structure, .constructed .from .components .with .user-defined .
properties . .These .programs .are .usually .included .in .larger .software .packages .used .for .the .design .of .elec-
tronic .circuits .and .devices .– .from .the .wiring .diagram .to .the .design .of .the .printed .circuit .board . .

In .general, .the .price .of .professional .software .is .very .high .– .on .the .order .of .several .thousand .dollars .in .the .case .
of .multi-stand .versions .for .universities . .Such .a .price .is .not .acceptable .for .courses .other .than .Electronics, .such .as .
Lomza’s .Computer .Science .and .Automation .and .Robotics, .where .the .classes .in .electrical .engineering .and .electron-
ics .do .not .exceed .120 .hours .total .

Professional .software .allows .the .user .to .simulate .the .operation .of .digital .circuits .with .simple .structure, .built .
using .the .basic .logical .functions .included .in .the .most .popular .families .of .digital .circuits .(such .as .HC, .CD4000, .
LV) . .The .programs .used .for .the .simulation .of .complex .digital .circuits, .which .are .built .using .programmable .devic-
es, .are .too .complicated .for .use .in .introductory .classes .

3 . . Firmware .for .simulating .electrical .and .electronic .circuits . .For .several .years .now, .leading .analog .semicon-
ductor .manufacturers .have .offered .tools .for .working .with .the .data .produced .by .these .elements . .The .goal .
of .such .policies .by .the .companies .is .clear: .to .increase .the .sale .of .items .by .facilitating .design .analysis . .The .
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contemporary .analog .technology .is .much .different .from .the .historical .one, .which .was .based .on .discrete .
and .relatively .simple .integrated .circuits . .The .properties .of .modern .analog .components, .such .as .frequency .
range, .speed .and .white .noise .level, .do .not .allow .the .analysis .of .circuits .using .simple .analytical .methods . .In .
order .not .to .force .manufacturers .to .purchase .expensive .professional .simulation .packages, .companies .of-
fer .free .simulation .tools . .These .can .be .divided .into .two .basic .groups:

 .y Programs .designed .for .a .specific .group .of .circuits .offered .by .the .manufacturer . .An .example .of .such .
software .is .LTpowerCAD II from .Linear .Technology .for .the .simulation .of .power .supply .circuits .[1], .or .the .
nanoWatt XLP Battery Life Estimator from .Microchip .– .a .tool .to .estimate .the .battery .life .[2] .

 .y Programs .designed .to .simulate .analog .circuits .built .using .elements .provided .by .the .manufacturer . .In .
contrast .to .the .first .group .of .programs, .any .systems .may .be .constructed .from .both .discrete .components .
and .integrated .circuits .by .a .given .manufacturer . .Especially .interesting .are .programs .offered .by .two .compa-
nies: .Analog .Devices .and .Texas .Instruments . .Both .offer .free .versions .of .professional .simulation .software: .NI 
Multisim Component Evaluator ADI Edition .in .the .case .of .Analog .Devices .[3] .and .TINA-TI .in .the .case .of .
Texas .Instruments .[4] . .Between .the .two .programs, .Multisim .Analog .Edition .is .much .more .powerful .than .
TINA; .however, .it .is .more .difficult .to .use . .For .this .reason, .I .recommend .TINA .to .students .in .Computer .Sci-
ence .and .Automation, .leaving .the .program .Multisim .Analog .Edition .to .students .of .Electronics . .

In .addition .to .introductory .classes .in .electrical .engineering, .both .programs .can .also .be .used .for .classes .in .ba-
sic .electronics, .which .in .Lomza .have .the .same .overall .structure, .namely .lectures .supported .by .laboratory .activ-
ities . .They .can .be .used .e .g . .to .analyse .circuits .with .semiconductor .diodes, .transistors .or .operational .amplifiers . .

The .TINA .program .is .extremely .intuitive, .and .can .be .mastered .in .a .very .short .time . .The .main .window .of .the .
program .is .shown .in .Figure .1 .

Fig. 1: The main window of the TINA program
The .user .sees .a .simple .circuit .editing .window . .Circuit .elements .are .divided .into:
 .y Basic .Elements .– .e .g . .resistors, .capacitors, .inductors, .transformers;
 .y Switches;
 .y Measuring .Apparatus .– .ammeters, .voltmeters, .oscilloscopes, .power .meters .and .ohmmeters;
 .y Sources .– .voltage .sources, .current .sources, .signal .generators;
 .y Semiconductors .– .diodes, .transistors, .operational .amplifiers;
 .y Other .– .A/D .converters, .comparators, .stabilizers .

The .user .can .perform .DC .or .AC .analysis . .For .DC .analysis, .the .user .can .obtain .the .amplitudes . . .of .currents .flow-
ing .through .branches .of .the .circuit .and .voltage .drops .between .points .in .the .circuit, .as .well .as .determine .the .passage .
characteristics .of .the .circuit .– .the .dependence .of .the .output .voltage .on .the .input .voltage . .In .the .case .of .AC .analy-
sis, .the .frequency .characteristics .of .the .circuit, .the .values . . .of .the .voltages .at .different .points, .and .the .amplitudes .of .
the .alternating .currents .flowing .through .the .branches .of .the .circuit .are .determined .

For .the .simulation, .the .user .can .also .use .the .simulated .measurement .apparatus .– .the .readings .are .made .on .the .
on-screen .reading .panels . .This .option .corresponds .to .systems .implemented .in .reality .in .the .practical .part .of .the .
course, .where .the .student .uses .real .ammeters .and .voltmeters .

The .program .is .well .suited .for .the .simulation .of .circuits .that .the .student .analyses .using .mathematical .meth-
ods .and .laws .of .electrical .engineering . .It .is .particularly .well-suited .for .solving .problems .such .as: .determining .cur-
rent .amplitude .and .voltage, .including .in .AC .circuits; .determining .substitute .resistance, .studying .transient .states .
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in .RLC .circuits .and .in .phenomena .connected .to .resonance .– .and .therefore .the .problems .that .compose .the .core .of .
introductory .Electrical .Engineering .courses .

I .believe .that .using .proprietary .software, .such .as .TINA-TI .and .Multisim-Analog .Edition, .to .teach .the .basics .
of .electrical .engineering, .is .appropriate . .Both .programs .have .capabilities .comparable .to .their .professional .coun-
terparts .and .are .perfectly .adequate .for .a .basic .level . .Their .use .allows .students .to .validate .analytical .solutions, .and .
facilitates .the .understanding .of .circuits .and .systems . .It .also .accustoms .the .students .to .the .habit .of .using .modern .
tools .to .support .design .work, .which .is .especially .important .given .the .rapid .technological .progress .that .we .are .ex-
periencing .in .the .current .times .
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abstract. The .entering .of .the .Information .Technologies .in .many .areas .of .the .human .practice .brings .to .the .
necessity .the .computers .and .their .applications .to .be .studied .in .every .level .of .the .education .system . .It .is .thought .
that .the .curriculum .of .computer .networks .and .communications .should .take .a .primary .place .in .the .syllabuses .

The . present . development . suggests . an . approach . to . teaching . the . course . „Computer . networks . and .
communications“ .in .Plovdiv .University .„Paisii .Hilendarski“ .for .the .students .studying .in .the .specialties .of .direction .
„Computer .sciences“ .

The . suggested . approach . includes . the . description . and . the . use . of . the . dynamic . and . interactive . models . like .
representatives . of . the . so-called . software . imitation . models . . The . forming . of . the . necessary . knowledge . and . skills .
for .the .course .is .easier .with .them . .An .example .of .a .curriculum .is .present .which .with .small .transformations .can .
be .used . in .profiled .and .professional . training . in . informatics .and . information .technology . in .secondary .schools . .
The .main .topics .of .curriculum .and .methodological .tools .for .supporting .teaching .are .described . .We .think .that .
the .presented .development .is .innovation, .which .will .lead .to .increased .cognitive .activity .of .students .in .computer .
science .

Keywords: computer .networks, .communication, .education, .software .imitation .models

Въведение
Навлизането .на .информационните .технологии .в .много .области .на .човешката .практика .дове-

де .до .необходимостта .във .всички .нива .на .образователната .система .да .се .изучават .знания .за .ком-
пютрите .и .техните .приложения . .Счита .се, .че .основно .място .в .учебните .програми .трябва .да .зае-
ма .учебното .съдържание .за .компютърните .мрежи .и .комуникации . .Настоящата .разработка .предла-
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га .един .подход .за .преподаване .на .учебната .дисциплина .„Компютърни .мрежи .и .комуникации“ .(KMK) .
в .Пловдивския .университет .„Паисий .Хилендарски“ .на .студентите .обучаващи .се .в .специалностите .
от .направление .„Компютърни .науки“ . .Предложеният .подход .включва .описанието .и .използването .на .
динамични .и .интерактивни .модели .като .представители .на .т .н . .софтуерни .имитационни .модели . .С .
тях .се .улеснява .формирането .на .необходимите .знания .и .умения .по .учебната .дисциплина . .Предста-
вена .е .примерна .учебна .програма, .която .с .малки .адаптации .може .да .се .използва .в .профилираната .и .
професионална .подготовка .по .информатика .и .информационни .технологии .в .средното .училище . .Оп-
исани .са .основните .теми .от .учебно .съдържание .и .методически .инструментариум .за .подпомагане .на .
преподаването . .Считаме, .че .представената .разработка .е .иновация, .която .ще .доведе .до .повишаване .
на .познавателната .активност .на .учениците .в .областта .на .компютърните .науки .

В .предишни .публикации .по .темата .са .разгледани .учебни .програми, .включващи .елементи .или .ця-
лостни .модули .от .областта .на .компютърните .мрежи .и .комуникации .в .средното .образование .– .за-
дължителна .и .профилирана .подготовка .[3] . .Представен .е .модел .на .структурата .и .организацията .
на .учебното .съдържание .по .КМК .[4][12][5] . .Разгледана .е .ролята .на .динамичната .нагледност .в .обу-
чението .по .предмета, .като .средство .за .представяне .на .учебното .съдържание .[5] . .Предложен .е .под-
ход, . включващ . използването . на . комуникационни . симулакруми . като . представители . на . софтуерни .
имитационни .модели, .целящи .формиране .на .знания .и .умения .по .дисциплината .[2] . .Направен .е .обзор .
на .съществуващи .решения, .използващи .анимирани .модели .и .симулации .на .компютърни .мрежи .[5][2] .

В .тази .публикация .се .обръща .внимание .на .целите .и .очакваните .резултати .по .теми .и .на .ниво .
софтуерни .имитационни .модели .(комуникационни .симулакруми) .

В .сегашния .контекст .терминът .комуникационен .симулакрум .ще .идентифицира .група .от .дина-
мични .виртуални .модели .осигуряващи .динамична .нагледност .на .основни .комуникационни .процеси, .
включени .в .учебното .съдържание . .Предназначението .му .е .да .формира .знания .и .умения .в .това .направ-
ление . .Основни .изисквания .към .него .са:

• . цялостно .или .частично .отразяване .на .поведението .на .определен .комуникационен .процес;
• . събитията, .предизвикващи .промяна .в .състоянието .на .системата .са .заложени .предварител-

но .при .реализацията .му;
• . представянето .да .бъде .придружено .с .обяснително .съдържание;
• . да .не .е .симулация .
Ако .трябва .да .се .посочат .разликите .между .комуникационен .симулакрум .и .симулация .на .комуни-

кационен .процес, .то .второто .е .с .далеч .по-разширени .възможности . .В .основата .и .на .двете .стои .мо-
делът .т .е . .реалният .процес .се .заменя .с .по-опростен .негов .модел . .Докато .при .комуникационния .симу-
лакрум .събитията, .предизвикващи .промяна .в .състоянието .на .системата .са .заложени .статично, .то .
симулацията .позволява .промяна .на .параметри .и .събития .в .изследваната .система .в .реално .време . .На .
базата .на .тези .промени .може .да .се .изследва .поведението .на .системата . .Прилаганите .подходи .в .та-
зи .насока .са:

• . използване .на .специализирани .езици .за .програмиране .като .SIMULA .[6][11], .GPSS[1][9], .OPNET[9]
[10][13] .и .др .;

• . използване .на .специализирани .системи .за .имитационно .моделиране .[7][10][13] .
Стандартните .етапи, .през .които .се .преминава .са:
• . обобщаване .на .данни .и .дефиниране .на .проблема; .
• . изграждане .и .конфигуриране .на .модел; .
• . възпроизвеждане .на .симулация; .
• . анализ .на .резултатите; .
• . корекция .на .модела .(при .необходимост); .
• . вземане .на .решение .
По-голяма .част .от .тези .стъпки .липсват .при .комуникационния .симулакрум . .Като .негови .етапи .

могат .да .се .определят:
• . възпроизвеждане .на .комуникационния .симулакрум;
• . проучване .на .придружаващото .го .обяснително .съдържание .(ако .е .включено .такова);
• . анализ .на .резултатите .
Всеки .комуникационен .процес .може .да .бъде .описан . .Представянето .му .в .учебното .съдържание .

най-често .е .схематично .или .словесно . .Комуникационният .симулакрум .е .следващия .етап .на .наглед-
ност, .включващ .анимиране .на .описанието .[2] .
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фигура 1. .Подходи за представяне на комуникационни процеси в учебното съдържание

Една .от .причините .за .въвеждането .на .такъв .тип .обекти .е .отчитането .на .факта, .че .не .всеки .
преподавател .има .достатъчно .знания .и .опит, .за .да .използва .специализиран .софтуер, .който .да .пре-
създаде .комуникационния .процес . .Динамични .модели, .неангажиращи .със .своята .сложност .и .начин .на .
използване .се .оказват .подходящ .вариант .за .обучение .в .начален .етап .по .компютърни .мрежи .и .кому-
никации . .Това .значително .ще .улесни .представянето .на .учебния .материал .по .компютърни .мрежи .и .
комуникации .от .страна .на .преподавателя, .ще .ангажира .вниманието .и .интереса .на .обучаемия .и .ще .
създаде .предпоставка .за .улесняване .на .процеса .на .усвояване .на .последователността .от .събития .при .
конкретен .комуникационен .сценарий .

Включени теми в учебното съдържание
Учебната .програма .по .дисциплината .„Компютърни .мрежи .и .комуникации“ .за .студентите, .обу-

чаващи .се .в .специалностите .от .направление .„Компютърни .науки“ .на .ФМИ .при .ПУ .„Паисий .Хилен-
дарски“ .осигурява .теоретични .знания .в .областта .на .компютърните .мрежи, .свързани .със .съществу-
ващите .модели .и .стандарти, .техните .разновидности .и .протоколни .стекове . .На .практическо .ниво .
се .акцентира .върху .физическите .параметри .за .изграждане .на .мрежи .тип .IEEE .802 .3 .и .IEEE .802 .11, .мре-
жови .команди .за .диагностика, .управление .на .определен .тип .рутиращи .устройства . .Очакваните .ре-
зултати .са .свързани .с .придобиването .на .знания .и .умения .за .изграждане .и .управление .на .локални .до-
машни .и .офис .мрежи . .Основните .форми .на .обучение .са .лекции .и .лабораторни .упражнения . .Студен-
тите .работят .върху .три .домашни .работи .в .извънаудиторно .време, .които .са .свързани .с .тестване, .
изготвяне .и .оформяне .на .документация .за .съществуващи .физически .компоненти .на .мрежата, .мре-
жови .команди .и .избор .и .описание .на .фърмуер .на .рутер .от .нисък .ценови .клас . .Тематичното .съдържа-
ние .на .учебната .дисциплина .обхваща .следните .теми:

 .y Лекции
 .y Основни .понятия .от .областта .на .телекомуникациите;
 .y Основни .понятия .свързани .с .физическото .разпространение .на .сигнала;
 .y Основни .понятия .свързани .с .комуникационните .системи;
 .y Основни .понятия .свързани .с .комуникационните .и .компютърните .мрежи;
 .y Относителен .OSI .модел;
 .y Протоколи;
 .y Локални .компютърни .мрежи .– .физически .и .канален .слой;
 .y Стандарт .IEEE .802 .3 .(Ethernet) .и .неговите .разновидности;
 .y Стандарт .IЕЕЕ .802 .4 .(Token .Bus);
 .y Стандарт .IЕЕЕ .802 .5 .(Token .Ring);
 .y Стандарт .FDDI .(Fiber .Distributed .Data .Interface);
 .y Стандарт .IEEE .802 .12 .(100 .VG .– .Any .LAN) .– .100 .Mb/s;
 .y IEEE .802 .11(Wi-Fi);
 .y Глобални .компютърни .мрежи .(WAN);
 .y Стандарт .Х .25 .(PSDN-Packet .Switched .Data .Network);
 .y Стандарт .Frame .Relay;
 .y Стандарт .АТМ .(Asynchronous .Transfer .Mode);
 .y ISDN .стандарт;
 .y Стандарт .B-ISDN;
 .y Други .мрежи .с .комутиране .на .канали;
 .y Междумрежови .комуникации;
 .y Комуникационен .модел .ТСР/IР .
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Всяка .една .от .обхванатите .теми .предоставя .богат .набор .от .комуникационни .сценарии .за .създа-
ване .на .динамични .модели .

Лабораторни .упражнения
• . Физически .компоненти .за .изграждане .на .локална .мрежа . .Кабелна .система . .Конектори . .Меж-

динни .устройства . .Изграждане .на .локална .мрежа;
• . Мрежови .команди .за .диагностика;
• . Администриране .на .хардуерна .реализация .на .рутер .от .нисък .ценови .клас;
• . Пресмятане .на .мрежови .маски, .IP .адреси .и .подмрежи;
• . Шумоустойчиво .кодиране . .Линейни .и .циклични .кодове .
На .студентите .са .предоставени: .електронен .вариант .на .лекционния .курс; .комуникационни .си-

мулакруми .разработени .на .Flash, .показващи .функционирането .на .реални .комуникационни .процеси; .
физически .устройства .– .маршрутизатори, .комутатори, .кабели, .конектори; .фърмуери .на .устрой-
ства .достъпни .на .адреси:

• . http://www .tp-link .com/en/support/emulators/;
• . http://www .dlink .com/support/faq/?prod_id=1457;
• . http://ui .linksys .com/files/ .

Цели и очаквани резултати
Основните .цели .на .ниво .учебна .програма .могат .да .бъдат .формулирани .по .следния .начин:
1 . . Усвояване .на .основни .понятия, .свързани .с .телекомуникациите .и .компютърните .мрежи .(не .

трябва .да .се .смята, .че .това .е .изчерпателен .речник .на .всички .съществуващи .мрежови .терми-
ни, .а .по-скоро .са .понятия, .попаднали .в .границите .на .изучаваните .теми);

2 . . Запознаване .с .концептуалния .OSI .модел .за .свързване .на .отворени .системи .и .принадлежащите .
му .понятия .услуга, .интерфейс .и .протокол;

3 . . Запознаване .със .стандартите .за .локална .комуникация .от .серия .IEEE .802 .х, .FDDI;
4 . . Запознаване .със .стандартите .за .глобална .комуникация .– .с .комутация .на .пакети .(X .25, .Frame .

Relay, .ATM), .с .комутация .на .канали .(PSTN, .ISDN, .xDSL, .T-carrier), .B-ISDN, .SONET, .CATV;
5 . . Запознаване .с .междинните .устройствата, .осъществяващи .съгласуване .на .различни .нива .на .

хетерогенни .мрежи;
6 . . Запознаване .със .структурата .и .адресацията .в .TCP/IP .протоколния .стек .и .формиране .на .уме-

ния .за .работа .с .IP .адреси, .мрежови .маски .и .подмрежи .
Така .дефинираните .цели .могат .да .формират .следните .компетентности .у .обучаемите:
На .ниво .знания .– .ще .знаят:
• . Основни .понятия .свързани .с .телекомуникациите, .компютърните .мрежи .и .подмрежи;
• . Структурата . на . OSI . стандарта . и . категоризацията . на . различните . процеси . на . комуника-

ционната .сесия .по .функционалните .нива;
• . Елементите, .основните .характеристики .и .функции .на .протоколите;
• . Класификациите .на .компютърните .мрежи, .съществуващи .стандарти .за .LAN, .MAN .и .WAN;
• . Структурата, .организацията .на .работа .и .адресация .в .TCP/IP .протоколния .стек;
• . Основни .понятия .свързани .с .кодирането .и .шифрирането .на .информация .
На .ниво .умения .– .ще .могат:
• . Да .проектират .и .изграждат .локална .мрежа .по .стандартите .IEEE .802 .3 .и .IEEE .802 .11;
• . Да .използват .основни .мрежови .команди .за .диагностика .на .мрежовата .среда;
• . Да . обясняват . начина . на . функциониране . на . протоколите . от . каналния . слой . на . включените .

стандарти .за .локална .мрежа;
• . Да .обясняват .ролята .на .портовете, .физическите .и .логически .адреси .в .общата .структура .на .

глобалната .мрежа .Internet;
• . Да .извършват .операции .свързани .с .мрежови .маски, .IP .адреси .и .подмрежи;
• . Да .администрират .хардуерна .реализация .на .рутер .от .нисък .ценови .клас .
Цели .и .очаквани .резултати .могат .да .бъдат .дефинирани .и .на .ниво .теми .и .софтуерни .имита-

ционни . модели . (комуникационни . симулакруми) . . До . момента, . с . помощта . на . продукта . Adobe . Flash .
Professional, .са .разработени .комуникационни .симулакруми .предназначени .за .подпомагане .на .обучение-
то .по .дисциплината . .Всеки .един .от .тях .може .да .бъде .причислен .към .определена .тема .и .да .формира .
определени .знания .и .умения .в .определена .насока . .Тези .динамични .разработки .попадат .в .специални-
те .методически .похвати .за .преподаване .на .дадено .учебно .съдържание . .Публикувани .са .на .адрес .http://
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www .intel-bg .com/kmk-lectures . .За .избягване .на .голямо .по .обем .съдържание .споменатите .цели .и .очаква-
ни .резултати .са .представени .в .табличен .вид .

Таблица 1 Разпределение на целите и очаквани

Тема Цел Очаквани .резултати .от .обучаемия

1

1 .1

Формиране .на .понятия, .свързани .с .
физическото .разпространение .на .

сигнала;
Формиране .на .умения .за .

пресмятане .на .стойности .на .
цифров .сигнал .при .зададени .

дискретни .стойности .и .ниво .на .
квантуване .

• . да .дефинира .и .обяснява .основните .понятия, .пред-
ставени .в .темата: .информация, .съобщение, .сигнал, .
аналогов . сигнал, . дискретизиран . сигнал, . квантуван .
сигнал, .цифров .сигнал, .преобразуване .на .съобщение-
то, .кодиране .на .сигнал, .модулация;

• . да .изброява .и .обяснява .трите .операции .за .превръ-
щане .на .съобщението .в .сигнал;

• . да .изчислява .стойности .на .цифров .сигнал .при .зада-
дени .дискретни .стойности .и .ниво .на .квантуване .

1 .2

Формиране .на .понятия, .свързани .с .
комуникационните .системи;

Формиране .на .умения .за .
разпознаване .на .видовете .

канали .по .зададени .технически .
характеристики .на .

устройствата .по .линията .

• . да .дефинира .и .обяснява .основните .понятия, .пред-
ставени . в . темата: . комуникационна . система, . ко-
муникационна . линия, . комуникационен . канал, . про-
пускателна . способност, . многоканалност, . мулти-
плексиране, . честотно . деление, . времеделение, . ста-
тистическо . деление, . мултиплексиране . чрез . разде-
ляне .по .дължината .на .вълната .с .висока .плътност;

• . да . изброява . различни . видове . комуникационни . сис-
теми;

• . да .изброява .и .обяснява .различните .видове .канали, .в .
зависимост .от .входящия .и .изходящия .сигнал;

• . да .определят .вида .на .валиден .комуникационен .канал .
по .зададена .схема .и .технически .характеристики .на .
устройствата .по .линията;

• . да .изброява .и .обяснява .основните .характеристики .
на .комуникационния .канал;

• . да .дефинира .и .обяснява .основни .способи .за .разделя-
не .на .каналите;

1 .3
Формиране .на .понятия, .

свързани .с .комуникационните .и .
компютърните .мрежи;

• . да .дефинира, .обяснява .и .разграничава .основните .по-
нятия .включени .в .темата: .комуникационна .мрежа, .
комуникационна .подмрежа, .компютърна .мрежа, .ко-
муникационна .интермрежа, .маршрутизация, .кому-
тация, . междинни . мрежови . възли, . крайните . възли, .
комутатори/маршрутизатори, . комутация . на . ка-
нали/вериги, . комутация . на . съобщения, . комутация .
на .пакети, .дейтаграмен .режим .и .режим .на .вирту-
ално .съединение;

• . да .дефинира .и .обяснява .методите .на .комутация .и .
областта .на .прилагането .им .

2

Запознаване .с .архитектурата .
на .OSI .модела, .протоколните .

единици .за .данни .за .съответното .
ниво .и .елементите .за .

стандартизация .

• . да .обяснява .ролята .на .OSI .модела .за .отворените .ко-
муникации;

• . да .дефинира .и .обяснява .седемте .слоя .на .OSI .модела, .
тяхната .последователност .и .предлаганите .основ-
ни .функции .и .услуги;

• . да . дефинира . понятията: . интерфейс, . протокол, .
протоколна .единица .за .данни;

• . да .описва .и .обяснява .комуникационния .сценарии .на .
OSI .модела;

• . да .различава .действителен .и .логически .поток .на .да-
нните;
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• . да .дефинира .и .обяснява .какво .е .протокол .и .неговата .
роля .при .комуникацията;

• . да .дефинира .и .обяснява .какво .е .протоколна .едини-
ца .за .данни .(PDU) .

3

Придобиване .на .знания .за .
елементите .и .основните .функции .

на .протоколите, .поддържаните .
типове .съединения .

• . да .дефинира .и .обяснява .елементите .на .протоколи-
те;

• . да .изброява .и .дефинира .различните .видове .съедине-
ния, .поддържани .от .различните .протоколи;

• . да .дефинира .и .обяснява .функциите .на .протоколи-
те .

4
Формиране .на .знания .за .LAN .

мрежата, .необходимост .и .ниво .на .
функциониране .спрямо .OSI .модела

• . да .дефинира .понятието .LAN .мрежа;
• . да .изброява .видовете .ресурси .за .споделяне;
• . да .дефинира .понятията: .сървър, .локални .и .мрежови .

ресурси, . видове . ресурси . за . споделяне, . клиенти, . ра-
ботни .станции, .хостове .и .възли;

• . да .дефинира .и .обяснява .видовете .сървъри .и .тяхно-
то .предназначение;

• . да . изброява . нивата . от . OSI . модела, . обхващани . от .
LAN .технологията;

• . да . разграничава . двата . вида . топология:логическа . и .
физическа;

• . да . идентифицира . абревиатурите . на . основните .
стандартизиращи .организации;

• . да .дефинира .и .обяснява .най-разпространените .то-
пологии . и . кабелни . системи . на . LAN, . техните . пре-
димства .и .недостатъци, .нивото .от .OSI .модела, .на .
което .съответстват;

• . да .дефинира .и .обяснява .двата .подслоя .на .каналния .
слой, .подредбата .им .и .предназначението .им .

4

4 .1

Придобиване .на .знания .за .
стандарт .IEEE .802 .3;

Формиране .на .умения, .свързани .с .
реализирането .на .прав .(straight-
through) .и .кръстосан .(crossover) .

кабел .

• . да .описва .и .обяснява .стандарт .IEEE .802 .3, .тополо-
гия, .означения .за .IЕЕЕ .802 .3 .и .неговите .подстандар-
ти, .МАС-подслой .на .стандарта .IЕЕЕ .802 .3 .(прото-
кол .и .функциониране);

• . да . придобие . умение . за . правилното . подреждане . на .
стандартите .Т568А .и .Т568В, .осигуряващи .възмож-
ност . за . реализирането . на . прав . (straight-through) . и .
кръстосан .(crossover) .кабел .

4 .2
Придобиване .на .знания .за .

стандарт .IEEE .802 .4 .

• . да .описва .и .обяснява .стандарт .IEEE .802 .4, .тополо-
гия, .режим .на .предаване, .МАС-подслой .на .стандар-
та .IЕЕЕ .802 .4 .

4 .3
Придобиване .на .знания .за .

стандарт .IEEE .802 .5 .

• . да .описва .и .обяснява .стандарт .IEEE .802 .5, .тополо-
гия, .режим .на .предаване, .МАС-подслой .на .стандар-
та .IЕЕЕ .802 .5 .

4 .4
Придобиване .на .знания .за .

стандарт .FDDI .

• . да . описва . и . обяснява . стандарт . FDDI, . топология, .
режим . на . предаване, . МАС-подслой . на . стандарта .
FDDI .

4 .5

Придобиване .на .знания .за .
стандарт .IEEE .802 .12;

Придобиване .на .умения .и .
затвърждаване .на .знания, .
свързани .с .определяне .на .

последователността .при .
обхождане .на .портовете .на

• . да . описва . и . обяснява . стандарт . 802 .12, . топология, .
режим .на .предаване, .МАС-подслой .на .стандарта .IЕ-
ЕЕ .802 .12
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концентраторите .от .различните .
нива .на .предложена .структура .и .

дефинирани .приоритети .

4 .6
Придобиване .на .знания .за .

стандарт .IEEE .802 .11 .

• . да .описва .и .обяснява .стандарт .802 .11(Wi-Fi), .топо-
логия, .основен .набор .от .услуги, .разновидности .на .
стандарта, .технологии .за .пренос, .типове .безжични .
мрежи, .сигурност .при .Wireless .мрежите, .физически .
слой, .МАС-подслой .на .стандарта .IЕЕЕ .802 .11(Wi-Fi) .

5

Придобиване .на .знания .за .най-
често .цитираните .топологии, .

съществуващи .типове .
комутиране .и .конкретни .

технологии, .които .ги .използват .

• . да .изброява .и .идентифицира .определени .WAN .то-
пологии;

• . да . изброява . съществуващи . типове . комутиране . и .
конкретни .технологии, .които .ги .използват .

5

5 .1
Придобиване .на .знания .за .

стандарт .X .25 .

• . да . идентифицира, . описва . и . обяснява . стандарт .
Х .25, .протоколи, .слоеве, .съответствие .с .нивата .на .
OSI .модела .

5 .2
Придобиване .на .знания .за .

стандарт .Frame .Relay .
• . да .описва .и .обяснява .стандарт .Frame .Relay, .прото-

коли, .слоеве, .съответствие .с .нивата .на .OSI .модела .

5 .3
Придобиване .на .знания .за .

стандарт .АТМ .
• . да . описва . и . обяснява . стандарт . АТМ, . протоколи, .

слоеве, .съответствие .с .нивата .на .OSI .модела .

5 .4
Придобиване .на .знания .за .

стандарт .ISDN .

• . протоколи, .съответствие .с .нивата .на .OSI .модела;
• . да .дефинира .понятията .B-канал, .D-канал, .базов .ин-

терфейс .(BRI .– .Basic .Rate .Interface), .първичен .интер-
фейс .(PRI .– .Primary .Rate .Interface) .

5 .5
Придобиване .на .знания .за .

стандарт .B-ISDN

• . да .дефинира .стандарта .B-ISDN;
• . да . изброява . видовете . услуги . предоставяни . от .

стандарта .B-ISDN;
• . да .посочва .позицията .на .АТМ .стандарта .в .общата .

схема .на .B-ISDN;
• . да .посочва .разликите .с .ISDN .стандарта .

6
Придобиване .на .знания .за .

технологии .като .PSTN, .DSL, .T-
carrier, .SОNET, .CATV .

• . да .дефинира .и .изброява .технологии .като .PSTN, .DSL, .
T-carrier, .SОNET, .CATV .и .техните .разновидности .

7

Придобиване .на .знания .за .
отделните .устройства, .

осигуряващи .съгласуване .на .мрежи .
в .долните .слоеве .на .OSI .модела .

• . да .дефинира .типовете .съгласуване .на .мрежи;
• . да . изброява . отделните . устройства . и . нивата . на .

функциониране .спрямо .OSI .модела;
• . да . изброява . разновидностите . на . отделните . ус-

тройства .и .основните .им .функции;
• . да . обяснява . начина . на . функциониране . на . устрой-

ствата .от .ниво .internetworking;
• . да . описва . отделните . схеми . на . използване . на . ус-

тройствата .

8

Формиране .на .знания .за .слоевете, .
адресацията .и .основни .мрежови .

протоколи, .функциониращи .
на .отделните .нива .на .TCP/IP .

протоколния .стек;
Формиране .на .умения .за .

конфигуриране .на .мрежи .и .
пресмятане .на .мрежови .адреси .

• . да .дефинира .и .обяснява .слоевете .на .TCP/IP .прото-
колния .стек .и .отнасянето .им .към .OSI .модела;

• . да .дефинира .и .обяснява .основни .мрежови .протоко-
ли, .функциониращи .на .отделните .нива;

• . да . изброява . адресацията, . съответстваща . на . от-
делните .нива

• . да .описва .структурата .на .IPv4 .адресите;
• . да .може .да .конфигурира .мрежи .и .да .пресмята .мре-

жови .адреси .



382

ОбразОвание и технОлОгии

Таблица 2 Цели .и .очаквани .резултати .на .ниво .комуникационен .симулакрум

Номер Наименование Тема Цел
Очаквани .резултати .от .обу-

чаемия

S1
Импулсно-кодо-

ва .модулация

Тема .1,
Подте-
ма .1 .1

За . формиране . на . знания, .
чрез .онагледяване .на .поня-
тието . аналогов . сигнал . и .
операциите . дискретиза-
ция, .квантуване .и .кодира-
не, .в .резултат .на .което .се .
получава .цифров .сигнал

да . дефинира . и . обяснява . поня-
тията .сигнал, .аналогов .сигнал, .
дискретизиран . сигнал, . кван-
туван . сигнал, . цифров . сигнал, .
кодиране .на .сигнал;
да .изброява .и .обяснява .трите .
операции .за .превръщане .на .съ-
общението .в .сигнал .

S2
Мултиплексира-

не .на .канали

Тема .1,
Подте-
ма .1 .2

За .придобиване .на .знания, .
свързани .с .основните .под-
ходи . при . мултиплексира-
нето .на .канали .– .честот-
но .деление .(FDM- .Frequency .
Division . Multiplexing), . вре-
меделение . (TDM-Time .
Division .Multiplexing), .ста-
тистическо .деление .(SM .– .
Statistical .Multiplexing) .

да .дефинира .и .обяснява .основ-
ни . способи . за . разделяне . на . ка-
налите .

S3
Комутация .на .

канали

Тема .1,
Подте-
ма .1 .3

За .придобиване .на .знания, .
свързани . с . комутацията .
на .канали, .съобщения .и .па-
кети .(дейтаграмен .режим .
и .режим .на .виртуално .съ-
единение)

да .дефинира .и .обяснява .мето-
дите . на . комутация . и . облас-
тта .на .прилагането .им .

S4
Комутация .на .

съобщения

S5
Дейтаграмен .

режим

S6

Комутация .на .
пакети .– .режим .

на .виртуално .
съединение

S7 OSI .модел Тема .2

Подпомага .процеса .на .раз-
биране . и . обяснение . на . ко-
муникационния . сценарий .
на .OSI .модела

да .назовава .и .обяснява .комуни-
кационния .сценарии .на .OSI .мо-
дела;
да . различава . действителен . и .
логически .поток .на .данните

S8
Stop-and-wait .

ARQ
Тема .3

За .придобиване .на .знания, .
свързани . с . функциите . за .
управление .на .потока .дан-
ни . между . комуникиращи .
устройства .

да . назовава . и . обяснява . двата .
метода . за . управление . на . по-
тока .данни: .„старт-стоп“ .ме-
тод .и .метод .на .„плъзгащия .се .
прозорец“

S9 Go-Back-N .ARQ

S10 Стандарт .Т568А

Тема .4,
Подте-
ма .4 .1

За . формирането . на . уме-
ние .и .затвърждаването .на .
знание .за .правилното .под-
реждане . на . стандартите .
Т568А .и .Т568В

да .придобие .умение .за .правил-
ното . подреждане . на . стандар-
тите .Т568А .и .Т568В, .осигуря-
ващи .възможност .за .реализира-
нето .на .прав . (straight-through) .
и .кръстосан .(crossover) .кабел

S11 Стандарт .Т568В

S12
Възникване .на .ко-

лизия

За .придобиване .на .знания, .
свързани . с . нормалното .
функциониране .на .мрежа-
та . и . обработването . на .
колизии

да . дефинира . и . обяснява . МАС-
подслоя . на . стандарт . IЕЕЕ .
802 .3 .(протокол .и .функциони-
ране)
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S13 IEEE .802 .4
Тема .4,
Подте-
ма .4 .2

За .придобиване .на .знания, .
свързани . с . функционира-
нето . на . стандарт . IEEE .
802 .4

да . дефинира . и . обяснява . МАС-
подслоя . на . стандарт . IЕЕЕ .
802 .4 .(протокол .и .функциони-
ране)

S14 IEEE .802 .5
Тема .4,
Подте-
ма .4 .3

За .придобиване .на .знания, .
свързани . с . функционира-
нето . на . стандарт . IEEE .
802 .5

да . дефинира . и . обяснява . МАС-
подслоя . на . стандарт . IЕЕЕ .
802 .5 .(протокол .и .функциони-
ране)

S15 FDDI
Тема .4,
Подте-
ма .4 .4

За . придобиване . на . зна-
ния, . свързани . с . функцио-
нирането . на . топология-
та . двоен . кръг . и . техника-
та .на .бързото .освобожда-
ване .на .маркера .при .стан-
дарта .FDDI

да .назовава .и .обяснява .прото-
кола . и . функционирането . на .
FDDI .стандарта .

S16
Договорена .ско-

рост .(CIR)

Тема .5,
Подте-
ма .5 .2

За . онагледяване . поведе-
нието . на . честотната .
лента .при .нормално .и .уве-
личено . натоварване . [зна-
ние]

да . разграничава . гарантира-
на .честотна .лента, .увеличена .
честотна .лента .и .недостъпна .
честотна .лента .при .виртуал-
ните .съединения .

S17
Cut-through .ме-

тод

Тема .7

За . формиране . на . знания, .
свързани .с .начина .на .функ-
циониране . на . суич . и . ру-
тер .като .представят .ак-
туални . методи . използва-
ни .при .разработването .на .
тези .технологии

да . изброява . разновидностите .
на . отделните . устройства . и .
основните .им .функции;
да . обяснява . начина . на . функ-
циониране . на . устройствата .
от .ниво .internetworking

S18
Store .and .Forward .

метод

S19
Transparent .

bridging

S20
NAT .функциони-

ране

S21
Процес .на .дого-

варяне .за .IP .адрес
Тема .8

За . формирането . на . зна-
ния, .свързани .с .предназна-
чението . и . функционира-
нето .на .DHCP .сървър

да . обяснява . начина . на . функ-
циониране . на . DHCP . сървъра . и .
неговите .състояния .S22

Разпределение .на .
времето .за .от-

даване .на .IP .адрес

Заключение
Предложеният .подход .е .апробиран .и .е .проведено .педагогическо .изследване .върху .332 .студенти . .

Резултатите .от .изследването .доказват .хипотезата, .че .онагледяването .на .теоретичното .съдър-
жание .по .КМК .чрез .условноизобразителни .и .динамични .модели .повишава .качеството .на .обучение .и .
подпомага .процеса .на .формиране .на .знания .и .умения .
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кремлина любомирова Черкезова
34 ОУ „стою Шишков“, гр. софия

кОМПЮТЪРНАТА ГРАФИкА В ТВОРЧЕсТВОТО НА УЧЕНИЦИТЕ

compuTEr GraphIcS IN ThE WorK of STuDENTS
Kremlina lyubomirova cherkezova
34 primary school „Stoyu Shishkov“, Sofia

abstract. During .my .work .in .IT .classes .found .that .students .with .ease .and .will .work .under .the .program .of .State .
Educational .Requirements .– .Computer .Graphics . .Experimentation .with .students .from .2nd .to .7th .grade . .During .
operation, .the .students .work .with .great .joy .and .desire .to .make .a .unique .design, .full .of .inspiration, .love .and .ideas . .
When .working .with .computer .graphics .students .acquire .the .skills, .knowledge .and .competencies .combinative .and .
alternative .thinking .and .developed .visual .imagination . .Work .hours .great .pleasure .and .aesthetic .satisfaction .of .the .
students . .Time .flies .at .work, .the .solution .of .choice .and .experimentation . .„Say .it .so .they .see .it, .see .it .so .you .can .say .
it“ .To .be .part .of .the .world, .let .us .strive .to .international .level!

Keywords: computer .Graphics, .graphic .Design, .creativity .of .students, .graphics .programs, .34 Primary .school .
„Stoyu .Shishkov“ .– .Sofia, .Kremlina .Cherkezova

I . .Създаване .на .проекта .и .актуалност
Идеята .за .работа .с .компютърна .графика .се .зароди .преди .осем .години, .когато .реших .да .защитя .

първо .ПКС .по .информатика .и .информационни .технологии .в .ДИИУ .– .София . .Темата .на .дипломна-
та .ми .работа .беше .– .„Компютърна .графика .в .V .клас“ . .Направих .и .необходимите .изследвания .с .учени-
ците .от .V .клас .като .определих .Vа .клас .за .иновативен . .По .време .на .моите .изследвания .установих, .че .
учениците .с .лекота .и .желание .работят .по .програмата .на .ДОИ .– .Компютърна .графика .за .придобива-
не .на .знания, .умения .и .компетенции .в .тази .нова .област .на .развитие .на .ИКТ . .После .експериментирах .
допълнително .темата .в .часовете .по .профилирана .подготовка .с .учениците .от .12 .клас .от .Софийска .
езикова .гимназия . .Отново .установих, .че .се .работи .по .темата .с .голяма .радост .и .със .стремеж .да .се .на-
прави .рисунката .или .колажа .неповторими, .изпълнени .с .много .вдъхновение, .обич .и .идеи .

По .време .на .моята .работа .с .учениците .от .1 .до .12 .клас, .аз .се .стремя .да .науча .учениците .да .усво-
ят .работа .с .цветове, .с .основни .редактиращи .действия, .команди, .филтри, .ефекти . .Също .така .при .
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обработката .на .всяка .графична .рисунка, .снимка .и .колаж .помагам .да .им .се .предаде .дух .и .виталност, .
емоция .и .самостоятелен .облик, .да .носят .усещането .за .вълнение, .предизвикателство .и .неповтори-
мост .и .да .се .разпознават .по .своя .стил, .оригиналност .и .творчество .

Втора .учебна .2012/2013г . .работя .по .програмите .на .МОМН .– .европейски .проект .„Успех“ .– .Проект .
BG051P0004 .2 .05-0001 .„Да .направим .училището .привлекателно .за .младите .хора“ .

Темите, .които .избрах .са .свързани .с .компютърната .графика .в .творчеството .на .учениците:
 .y клуб .„Да .учим .и .играем .в .компютърната .зала“, .
 .y клуб .„Да .учим .и .творим“, .
 .y клуб .„Графични .и .презентационни .компетентности“ ./две .групи/, .

съответно .във .втори, .трети .и .четвърти .клас, .общо .4 .групи .в .34 .ОУ .„Стою .Шишков“, .София . .Съ-
що .така .по .проект .„Успех“ .работех .и .с .ученици .от .11 .клас .през .учебната .2011/2012г . .на .тема .„Да .си .пуб-
ликувам .реклама“, .впоследствие .продължих .с .тях .през .учебната .2012/2013г . .на .тема .„Photoshop .за .Уеб, .
видео .и .презентация“ .в .32 .СОУ .„Св . .Климент .Охридски“ .– .София .

II . .Цел .на .проектите
Целта, .която .си .поставих .е .свързана .с .творчеството .на .учениците .в .областта .на .компютър-

ната .графика:
• . Учениците .да .усвоят .нови .знания, .умения .и .компетенции .в .областта .на .компютърната .гра-

фика;
• . Повишаване .активността .на .учениците, .ентусиазма .и .творческия .им .дух .
• . Да .предадат .своите .чувства, .настроения .и .вътрешни .изживявания;
• . Да .нарисуват .света .през .своите .очи;
• . Да .ни .накарат .да .усетим .силата .на .тяхното .въображение;
• . Да .открият .магията .на .дигиталната .графика .и .живопис .

III . .Етапи .от .работата .на .клубовете .по .Компютърна .графика
Работата .в .клубовете .е .проектно-ориентиран .модел .на .работа . .Занятията .се .провеждаха .в .из-

вънучебно .време .и .подпомагаха .работата .ми .в .ЗИП .по .ИТ . .Дейностите .са .свързани .с .запознаване-
то .и .работата .на .различни .графични .програми, .команди, .бутони, .редактиращи .действия, .писане .на .
текст, .работа .с .цветова .палитра, .конструиране .на .цветове, .работа .с .ефекти, .създаване .на .рисун-
ки .и .колажи .на .различни .теми .

Реализация на проектите
1 . .Организационен .етап
Учениците .се .въведоха .в .дейността .на .клубовете . .Обсъдиха .се .целите, .задачите .и .дейностите .за .

реализация .в .съвместната .работа . .Демонстрираха .се .проекти, .рисунки .и .колажи .по .различни .теми, .
създадени .с .различни .програми .през .минали .години .

2 . .Оперативен .етап
Осъществиха .се .основните .дейности .от .работата .по .проектите . .По време на обучението, учени-

ците усвоиха задълбочени .познания .за .композиция .и .форма, .цвят, .цветни .гами .и .видове .специализира-
ни .палитри, .редактиращи .действия, .групиране, .прозрачност, .слоеве .и .др ., .използвани .и .стандарти-
зирани .в .съвременните .графични .програми . .

През .учебната .2012/2013г . .клубовете .на .2 .и .3 .клас .„Да .учим .и .играем .в .компютърната .зала“ .и .„Да .
учим .и .творим“ .започнаха .своята .работа .за .първа .година .

Учениците .от .2 .клас .от .клуб .„Да .учим .и .играем .в .компютърната .зала“ .не .са .изучавали .ЗИП .по .
ИТ .и .започнаха .с .изучаването .на .програмата .MS .Paint, .постепенно .се .включиха .програмите .Imagine, .
Оnline .Pizap, .PhotoScape, .работа .с .приказки .„Дядо .вади .ряпа“ .и .„Житената .питка“, .компютърни .за-
дачи, . логически . програми . . Занятията . ни . бяха . насочени . към . запознаване, . усвояване, . затвърждаване .
и .усъвършенстване .на .уменията .на .учениците .за .работа .с .графични .редактори .и .упражнение .с .ос-
новните .команди .и .инструменти .за .работа . .Освен .основни .умения, .те .се .запознаха .и .с .действието .
на .различните .клавиши .от .клавиатурата . .Така, .те .създадоха .много .рисунки .започнаха .с .готови .кон-
тури .като .оцветяваха, .рисуваха, .впоследствие .местеха, .копираха .и .създадоха .колажи .с .програмата .
Оnline .Pizap .на .различни .теми .– .пейзажи, .празници .– .Хелоуин, .Коледа, .Нова .година, .сезони .– .есен, .зима, .
пролет, .лято .и .др . .Научиха .се .да .избират .шаблони .с .ефекти, .да .копират, .да .изрязват .части, .да .полз-
ват .библиотеки .с .образи, .работа .с .текст .и .шрифтове .и .др .
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Фигура 1. Клуб „Да учим и играем в компютърната зала“ – 2 клас

Учениците .от .3 .клас .от .клуб .„Да .учим .и .творим“ .работят .с .програмите .MS .Paint, .Оnline .Pizap, .
PhotoScape . .Групата .изучава .ЗИП .по .ИТ .от .1 .клас, .но .в .рамките .на .проекта .работи .за .първи .път . .Уче-
ниците .доусъвършенстват .своите .знания .в .областта .на .компютърната .графика . .Също .така .се .за-
познават .и .работят .с .програмите .MS .Power .Point .за .създаване .на .презентации .и .Movie .Maker .за .създа-
ване .на .филми . .Учениците .затвърдиха .уменията .си .за .работа .с .папки .и .файлове, .а .също .така .и .тех-
ники .за .редактиране .– .преместване, .копиране, .изтриване .и .работа .в .приказките .„Житената .питка“ .
и .„Дядо .вади .ряпа“ .– .допиши .изреченията, .създай .приказка, .сглоби .сцените, .преразказ .на .приказката, .
пъзел, .намери .двойките, .изпей .песента .– .караоке .и .др . .За .представителните .изяви .с .тези .програми .
всеки .ученик .създаде .фотоалбум .и .филмче .с .творчеството .си .

Фигура 2. Клуб „Да учим и творим“ – 3 клас

Учениците .от .4 .клас .от .клуб .„Графични .и .презентационни .компетентности“ ./две .групи/ .рабо-
тиха .с .програмите .PsykoPaint, .PhotoScape, .програми .за .3D .моделиране .SketchUp, .програми .за .колажи, .
MS .Power .Point .за .създаване .на .презентации .с .ефекти .за .творчеството .им, .MS .Publisher .за .покани .и .
визитни .картички . .Също .така .работиха .с .GIF .аниматор .и .Movie .Maker . .Учениците .затвърдиха .свои-
те .знания .в .областта .на .графичния .дизайн .– .създадоха .множество .рисунки .и .колажи .на .различни .те-
ми, .обработиха .снимки .с .различни .ефекти . .Разработиха .презентации .с .интересни .теми .– .моята .гру-
па, .покани .и .визитни .картички, .екскурзии, .планети, .реки, .планини, .история .на .България, .български-
те .владетели, .риби, .животни, .змии, .птици .и .др .

Фигура 3. Клуб „Графични и презентационни компетентности“ – 4а и 4в кл.
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Учениците .от .5-7 .клас .работят .допълнително .в .часовете .за .консултации, .след .училище .в .ком-
пютърния . кабинет, . в . къщи . . Те . разучиха . и . работиха . с . програмите . MS . Paint, . Paint .net, . Оnline . Pizap, .
PhotoScape, .SketchUp, .Интернет .– .сваляне .на .свободно .разпространяващи .се .фонове, .PNG .файлове .и .
др . .Рисуваха .и .създадоха .множество .интересни .рисунки, .обработиха .снимки .и .колажи .

Работата .ми .като .ръководител .на .проект .с .учениците .от .11 .клас .на .32 .СОУ .„Св . .Климент .Ох-
ридски“ .започна .през .учебната .2011/2012 .и .продължи .през .учебната .2012/2013г . .в .12 .клас . .Организа-
тор .на .проекта .е .г-жа .Вера .Петрова, .учител .по .математика .от .32 .СОУ . .Разучиха .и .работиха .с .про-
грамите .Paint .net, .MS .Publisher, .предпечатна .подготовка .Scribus, .Photoshop, .програми .за .3D .моделиране .
SketchUp, .програми .за .колажи . .Направиха .галерия .от .снимки, .природа, .пейзажи, .публикации .– .корици, .
визитки, .грамоти, .банери, .реклама, .календари, .брошури, .Уеб .сайтове . .При .работата .си .с .Photoshop .се .
създадоха .колажи, .емблеми, .ретуш, .банери .за .Уеб .сайтове, .визитки, .QR .код, .посетиха .интересни .из-
ложби .и .музея .за .модерно .изкуство .

Фигура 4. Клуб „Да си публикувам реклама“ – 12 клас

Всички .групи .създадоха .табла .с .рисунки, .колажи, .снимки .по .време .на .своята .работа .

Фигура 5. Табла колажи 4 клас, покани 4 клас, реклама 12 клас
3 . .Продуктивен .етап
Осъществи .се .в .рамките .на .две .представителни .изяви .през .месеците .март .и .май .с .учениците .от .

2, .3, .4 .клас .пред .родители, .учители, .съученици .и .приятели . .Всеки .един .ученик .мултимедийно .презен-
тира .своите .рисунки, .обработени .снимки .и .колажи .с .коментар .на .използваните .програми, .техники .и .
ефекти . .В .края .на .проекта .на .учениците .се .раздадоха .грамоти .за .активно .участие .през .изтеклия .пе-
риод .от .месец .октомври .до .края .на .месец .май . .

Фигура 6. Колажи – Представителни изяви 2-4 клас, март 2013г.
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Фигура 7. Колажи – Представителни изяви 2 и 3 клас, май 2013г.

Фигура 8. Колажи – Представителни изяви 4а и 4в клас, май 2013г.
Представителните .изяви .на .учениците .от .12 .клас .от .32 .СОУ .бяха .през .месец .декември .и .месец .

март .

Фигура 9. Представителни изяви 12 клас, 2012/2013г.

Художествените .познания .и .наличието .на .чувство .за .естетика .са .предпоставка .за .създаването .
на .красиви .рисунки .и .колажи .на .учениците . .Съчетаването .на .цветове, .контраста .и .сенките .на .цве-
товете .подобряват .доброто .възприемане . .Не .трябва .да .се .забравя .и .основното .– .освен .технически .
и .естетически .познания .– .всеки, .който .се .занимава .с .графика .притежава .и .частица .интуитивност .и .
е .носител .на .идеи .и .иновативност . .Всичко .това .събрано .в .едно .с .необходимата .доза .баланс .и .подчи-
неност .на .идеята .са .предпоставки .за .добрата .графична .рисунка .и .колаж . .

4 . .Галерия .

Рисунки .и .колажи .2 .– .12 .клас, .34 .ОУ .и .32 .СОУ
4а .клас 4в .клас 4в .клас 4в .клас

2 .клас 4в .клас 4а клас 4в клас
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2а .клас 3а .клас 3а .клас 4б .клас

3a .клас 4в клас 4а клас 4в .клас

2а .клас 4б .клас 2а .клас 4а .клас

5а .клас 5а .клас 5а .клас 7а .клас

11 .клас 11 .клас 11 .клас 12 .клас
Фигура 10. Галерия. Резултат от работата с ученици

5 . .Резултати .и .награди
През .2013г . .участвахме .в .състезания, .национални .и .международни .конкурси .– .„Виртуална .про-

лет“, .„Творчество .без .граници“, .ИТ .Communic@ate .IT .2013 .и .др ., .НОИТ .2013, .гр . .Монтана, .състезание .
„BigTome“ .и .получихме .20 .награди .и .три .медала .

Фигура 11. Награди – 34 ОУ „Стою Шишков“, 2013г.
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При .работа .с .графика .учениците .придобиват .умения, .знания .и .компетенции, .комбинативно .и .
алтернативно .мислене .и .развито .визуално .въображение . .Работата .в .часовете .по .компютърна .гра-
фика .доставя .огромно .удоволствие .и .естетическо .удовлетворение .на .учениците . .Времето .минава .
неусетно .в .работа, .избор .на .решение .и .експериментиране . .Учениците .развиват .умения .за .пълноцен-
но .ползване .на .най-новите .технологии .и .средства .за .графичен .дизайн . .Те .получават .още .повече .бога-
ти .теоретични .и .практически .познания, .които .разширяват .възможностите .им .за .подобряване .на .
познанията .им .в .една .нова .област .на .графичния .дизайн .и .бъдеща .реализация .в:

• . Познавателна .активност;
• . Усвояемост .и .инициативност;
• . Творчество .и .приложимост;
• . Усвояване .на .знания .и .умения .по .ИИ, .ИТ, .графичен .дизайн;
• . Интегриране . на . ИТ . в . обучението . по . ИИ . за . повишаване . активността . на . учениците, . зат-

върждаване .на .знанията .им, .формирането .на .умения .и .навици .за .индивидуална .и .екипна .работа . .
Работата .ми .с .тези .прекрасни .и .невероятни .деца, .работещи .с .голямо .желание .и .търсещи .нови .

предизвикателства .и .вдъхновение .за .нови .успехи .ме .направи .щастлива . .Нека .не .забравяме .– .„Аз .обу-
чавам .децата, .а .те .мен .ме .учат .как .да .бъдат .обучавани“ .– .Мария .Монтесори

Заедно .с .наградите .на .учениците .– .грамоти, .статуетка, .медали .в .моето .училище .се .получи .и .ди-
плом .от .фондация .„Еврика“, .удовлетворение .за .моя .труд .

Фигура 12. Диплом

Рисунките .и .колажите .на .учениците .могат .да .се .видят .в .Интернет .пространството .– .www .
kremlina .comuf .com .и .www .32sou .comuf .com .

литература:
1 . . Йорданка .Първанова, .клуб .„Аз .и .светът .около .мен“, .Образование .и .технологии, .Иновации .в .

обучението .и .познавателното .развитие, .Microsoft .Partners .in .Learning, .3/2012
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uSING coDE carDS aS proGrammING Tool
Kosta andreev Garov1, angel Stoyanov angelov2

1plovdiv university „paisii hilendarski“, fmI, plovdiv
2Secondary School „Sava Dobroplodni“, Shumen

abstract. The .report .is .looking .at .possibilities .for .conducting .educational .programs .in .computer .science .
and .information .technology .through .the .use .of .material .(tangible) .interface .technology .of .code .cards . .Using .
paper .blocks .with .symbols .printed .on .them .and .a .webcamera .to .scan .them, .students .can .easy .create .fragments .
or . entire .programs . in . all . programming . languages . . Using . the . code . cards . is . an . alternative . and . an . innovative .
approach .to .the .learning .of .textual .and .visual .programming .languages, .making .programming .much .fun .and .
entertaining .

Keywords: education, .visual .programming, .code .cards .
Навлизането .на .информационните .технологии .във .всички .сфери .на .човешката .практика .дове-

де .до .рязко .покачване .на .търсенето .на .качествени .програмисти . .Счита .се, .че .подготовката .по .про-
грамиране .трябва .да .започва .още .от .средното .училище . .В .момента .в .българското .училище .елемен-
ти .на .програмиране .се .изучават .в .учебните .дисциплини .Информатика .и .Информационни .техноло-
гии . .Настоящата .разработка .е .посветена .на .възможностите .за .реализация .на .образователните .про-
грами .по .информатика .и .информационни .технологии .чрез .използване .на .материална .интерфейс .тех-
нология .на .т .н . .код-карти . .Използвайки .хартиени .блокове .с .отпечатани .върху .тях .символи .и .уеб .ка-
мера .за .сканирането .им, .обучаемите .могат .лесно .да .създават .фрагменти .от .компютърни .програми .
или .завършени .програми .практически .на .всички .езици .за .програмиране . .Използването .на .код-карти-
те .е .алтернативен .и .иновативен .подход .при .изучаването .на .текстови .и .визуални .езици .за .програ-
миране, .правейки .самото .програмиране .забавно .и .увлекателно . .Считаме, .че .представената .иновация .
ще .доведе .до .повишаване .на .познавателната .активност .на .учениците .в .областта .на .компютърни-
те .науки .

Визуалното програмиране чрез използване на физически обекти – код-карти
Последните .изследвания .и .научни .разработки .в .областта .на .визуалното .програмиране, .включва-

щи .т .н . .материални .(осезаеми) .потребителски .интерфейси .(tangible .user .interfaces .– .TUIs), .създават .
нови .възможности .за .реализация .на .този .тип .програмиране .в .класната .стая . .За .разлика .от .процедур-
ното .програмиране, .където .програмата .се .състои .от .набор .от .процедури .и .команди, .които .се .изпъл-
няват .в .строго .определен .и .последователен .ред, .указан .от .програмиста, .при .визуалното .програми-
ране .програмата .се .състои .от .набор .от .процедури, .всяка .от .които .описва .действието .на .програма-
та .в .отговор .на .събитие .или .съобщение, .предизвикано .от .потребителя, .операционната .система .или .
друга .програма . .В .настоящото .изследване .се .разглеждат .възможностите .за .визуално .програмиране .
чрез .използване .на .физически .обекти .– .кубчета .или .хартиени .блокове .с .отпечатани .върху .тях .сим-
воли, .наречени .код-карти .и .уеб .камера .за .тяхното .сканиране . .Организацията .на .тези .обекти .в .оп-
ределена .последователност .чрез .свързване .в .линейни .конструкции .би .могла .да .описва .фрагмент .от .
програма .или .завършена .компютърна .програма . .Давайки .на .програмата .физическа .форма, .визуалното .
програмиране .чрез .използване .на .физически .обекти .има .потенциала .да .улесни .изучаването .на .сложен .
синтаксис, .да .подобри .стила .на .програмиране .на .обучаемите, .да .стимулира .екипната .работа, .да .съз-
даде .подходяща .атмосфера .за .работа .в .класната .стая .и .др .

Въпреки .това .визуалното .програмиране .чрез .използване .на .физически .обекти .има .и .своите .
недостатъци . . Досега . познатите . технологии . трябваше . да . се . експлоатират . деликатно . поради .
риск .от .повреждане .на .елементите .на .код-картите, .а .цената .им .е .фактор, .възпиращ .ръковод-
ствата .на .образователните .институции .да .осигурят .достъп .на .учениците .до .този .тип .про-
грамиране . .

доц. д-р коста Андреев Гъров1, Ангел стоянов Ангелов2

1 ПУ “Паисий хилендарски“, ФМИ, гр. Пловдив
2сОУ „сава Доброплодни“, гр. Шумен

ИЗПОлЗВАНЕ НА кОД-кАРТИ кАТО ИНсТРУМЕНТ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ*
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Предистория .на .изследването. За .да .проучи .потенциалните .ползи .от .визуалното .програмиране .
чрез .използване .на .физически .обекти, .нашият .екип .разработи .учебна .програма .и .тества .с .контрол-
на .група .ученици .учебните .ресурси .на .LEGO .Mindstorms .robots .с .езика .Quetzal .и .Tern .– .език .за .програ-
миране .и .контрол .над .виртуални .роботизирани .системи . .Контролната .група .обхвана .27 .ученици .от .
3 .до .6 .клас .от .СОУ .„Сава .Доброплодни“, .гр . .Шумен . .Идеята .на .екипа .при .избора .на .горепосочените .ре-
сурси, .а .в .последствие .и .развитието .на .своя .собствена .система .за .визуално .програмиране .с .код-кар-
ти, .е .да .се .използват .евтини .и .трайни .ресурси .(части) .без .вградена .електроника, .външно .или .соб-
ствено .захранване . .

Преди .да .стигне .до .идеята .за .разработването .на .своя .собствена .система .за .работа .с .код-карти – 
Capture Script, екипът .ни .се .запозна .детайлно .със .системи, .работещи .на .принципа .на .код-картите, .из-
ползващи .визуални .езици .за .програмиране:

 y Scratch + Moway и LEGO Mindstorms robots .– .създаваните .програми .се .изграждат .с .помощта .на .ша-
рени .блокове, .подобни .на .пъзел . .Свързаните .роботизирани .системи .със .Scratch .изпълняват .оп-
ределени .действия .като .отговор .на .събитие, .възникнало .след .подреждането .на .scratch-блоко-
вете .[1]; .

 .y Обучителна . система . на . McNerney . –Tangible Computation Bricks . [2] . изграждаща . алгоритмични .
структури .на .базата .на .LEGO .блокчета;

 y AlgoBlocks .на .Suzuki .и .Kato .[3] .– .визуален .език .(подобен .на .Logo) .за .програмиране .с .използване .на .
физически .обекти .– .алуминиеви .блокове;

 y System Blocks project .разработен .от .Zuckerman .и .Resnick .[4] .– .дървени .кубчета .с .вградена .електро-
ника, .позволяваща .едно .от .възможни .шест .събития .за .всяко .от .кубчетата .

Общото .между .разглежданите .по-горе .възможности .за .визуалното .програмиране .чрез .използва-
не .на .физически .обекти .e:

 .y разглежданите .системи .съдържат .електронни .компоненти;
 .y всички .те .работят .на .принципа .на .паралелната .реалност . .Извършваните .от .нас .действия .в .

реалния .свят .– .подреждането .на .физически .обекти .(код-картите) .в .определена .последовател-
ност .върху .ученическите .банки .или .пода .рефлектират .върху .реализацията .на .компютърната .
програма, .осъществявана .от .компилатор .или .изпълнявана .от .роботизирана .система;

 .y всички .те .използват .познати .физически .обекти .– .пъзели, .LEGO .блокове, .дървени .кубчета .и .др ., .
което .на .практика .е .ограничена .физическа .система .от .символи, .целяща .ограничаването .на .не-
валидните .конструкции .при .построяването .на .код . .Така .например .не .може .да .построим .код .
от .дървени .кубчета, .поставени .диагонално .(при .System .Blocks .project), .не .може .да .наредим .пъзе-
ла .(Scratch) .произволно, .тъй .като .отделните .части .няма .да .се .напаснат .едно .към .друго;

 .y при .всички .системи .два .или .повече .екипа .могат .да .създават .отделни .части .от .дадена .програ-
ма, .да .изграждат .структурата .на .уеб .приложение .и .др ., .като .при .това .се .използва .само .един .
компилатор .

Quetzal и LEGO Mindstorms robots. Quetzal .е .визуален .език .за .програмиране, .предназначен .за .управле-
ние .на .LEGO .Mindstorms .robots .структури . .Състои .се .от .взаимосвързани .пластмасови .плочки .(код-
карти), .които .представляват .управляващи .структури, .действия .и .данни, .т .е . .елементите .се .из-
ползват .за .символно .представяне .на .алгоритми, .като .целта .е .да .се .подредят .в .определен .ред .код-кар-
тите .(Фиг . .1) . .

Обикновено .програмите .започват .с .Begin, .последвани .от .действия, .данни .за .тях .и .завършват .
с .End . .Например, .Фигура .2 .демонстрира .програма, .която .стартира .електромотор, .изчаква .три .се-
кунди, .след .което .прекратява .неговата .работа . .Разбира .се, .по .всяко .време .програмиращите .могат .
да .променят .определени .параметри .така, .че .да .регулират .продължителността .на .работа .на .елек-
тромотора, .неговата .мощност .с .цел .по-бързо .придвижване .на .роботизираната .система .и .т .н . .При-
мерът .от .Фигура .3 .демонстрира .същото .действие .– .стартиране .на .електромотор, .който .работи .
3 .секунди, .но .този .път .към .програмата .е .добавен .и .панелът .Merge, .който .осъществява .един .безкра-
ен .цикъл, .неограничен .във .времето . .На .базата .на .този .пример .учениците .от .контролната .група .из-
работиха .макет .на .грънчарско .колело, .което .изпича .равномерно .глинени .изделия .на .отразена .с .леща .
слънчева .светлина . .
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Фигура 1. Quetzal код-карти

Фигура 2. Пример за Quetzal програма, която стартира работата на електромотор и го оставя в режим 
на работа за 3 секунди

Фигура 3. Пример за Quetzal програма, която стартира работата на електромотор, който работи 3 се-
кунди, изчаква две секунди и отново се стартира 3 секунди. Действието се повтаря в безкраен цикъл.
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Предимство .при .работата .с .Quetzal .е .наличието .на .софтуер, .при .който .с .помощта .на .мишка .и .
клавиатура .биха .могли .да .се .симулират .действията .с .код-картите .(Фигура .4) . .

Фигура 4. Екран на програмата Quetzal

Съчетанието .на .Quetzal .и .LEGO .Mindstorms .robots .изисква .наличието .на .сканираща .система, .коя-
то .да .поддържа .връзка .с .компютър . .След .подредбата .им .в .алгоритъм .код-картите .се .заснемат .с .ди-
гитален .фотоапарат, .web .камера, .или .бар-код .четец .в .случай, .че .код-картите .се .подреждат .върху .
стъклена .маса .и .на .гърба .на .всяка .е .залепен .баркод . .Компютърна .програма .обработва .снимката, .като .
прави .сравнение .в .базата .данни .за .налични .такива .алгоритми .и .ако .има .такива .съвпадения, .генерира .
код, .който .бива .изпратен .като .команда .към .LEGO .Mindstorms .robots .(Фигура .5) .

Фигура 5. Схема на работа на Quetzal и LEGO Mindstorms robots

Tern. Tern представлява .език .за .визуално .програмиране .и .контрол .над .виртуални .роботизирани .
системи, .описан .първоначално .от .Pattis, .Roberts .[3] . .С .Tern .програмиращите .свързват .дървени .пане-
ли .с .формата .на .пъзел, .като .по .този .начин .се .създава .поток .от .действия, .задават .се .данни .за .тях, .а .
в .следствие .на .това .се .управляват .виртуални .роботи, .визуализирани .на .екрана .на .компютър . .Учени-
ците .от .контролната .група .разработиха .програми, .които .управляваха .роботите .така, .че .да .се .дви-
жат .правилно .в .лабиринт, .да .събират .определени .предмети .(рециклиране .на .отпадъци) .и .др . .Общи-
те .дейности .за .отделните .екипи .или .ученици .по .даден .проект .могат .да .бъдат .контролирани .лесно .
от .преподавателя, .а .състезателният .характер .в .тях .гарантира .по-добрата .мотивация . .

Уникалното .на .Tern .е .възможността .за .създаване .на .подпрограми, .наричани .Skills . .Те .се .опреде-
лят .като .такива .чрез .код-картата .Start .Skill .и .могат .да .бъдат .включвани .от .всяко .място .на .верига-
та . .Принципът .им .на .работа .е .подобен .на .GOTO .в .текст-базираните .езици .за .програмиране . .Фигура .
6 .дава .представа .за .това .как .чрез .връзка .между .Jump .(роботът .прави .подскок) .и .Land .(началната .му .
позиция) .роботът .може .да .се .телепортира .
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Фигура 5. Схема на работа на Tern

Capture Script. Срещайки .трудности .при .набавяне .на .Quetzal .и .Tern .компоненти, .нуждата .от .вни-
мателно .боравене .с .код-картите .им .поради .риск .от .повреждане, .както .и .тяхната .цена, .мотивира .
екипа .ни .да .създаде .собствена .система .за .визуално .програмиране .с .материална .интерфейс .техноло-
гия, .наречена .Capture .Script . .Към .момента .системата .съдържа .в .себе .си .осем .приложения:

 .y HTML-валидатор
 .y PHP-валидатор
 .y Музикален .валидатор
 .y Редактор .за .грешки .в .българския .език
 .y Игра .„Плодове .и .зеленчуци“
 .y Игра .„Четни .и .нечетни .числа“
 .y Игра .„Фигури“
 .y Игра .„Картинка-текст“

Capture .Script .представлява .софтуерно .приложение .за .работа .с .код-карти, .като .основната .идея .
на .екипа .е .всеки .учител .да .може .да .създава .и .управлява .собствена .база .данни .с .изображения, .с .което .
на .практика .да .генерира .собствено .приложение . .

Всяко .от .вече .създадените .приложения .работи .на .следния .принцип:
1 . . Разпечатва .се .набор .от .изображения .по .дадена .тема .– .букви, .цифри, .символи .(като .фрагмен-

ти .от .код .или .прав .текст), .изображения .по .дадена .тема .от .учебното .съдържание .и .т .н .
2 . . С .помощта .на .софтуера .се .генерира .категория .(пр . .„HTML“)
3 . . Всяко .от .изображенията .се .сканира .или .заснема .от .фотоапарат .или .web .камера, .като .по .то-

зи .начин .разпечатаното .изображение .трябва .да .получи .свой .дубъл .в .базата .данни .(MySQL), .
съдържащ .две .колони .– .кодирана .версия .на .изображението .и .текстово .съдържание, .свързано .
с .него

4 . . При .работа .с .Capture .Script .потребителите .първо .стартират .приложението, .с .което .ще .ра-
ботят .(пр . .HTML .редактор)

5 . . Подреждат .фрагментите, .съставящи .код .(код-картите)
6 . . При .всяко .поставяне .на .код-карта .камера .улавя .какво .е .нейното .съдържание .и .чрез .PHP .код .

го .изпраща .към .базата .данни . .През .това .време .PHP .обработва .изображението .и .извлича .ин-
формация .за .изображението, .като .то .се .сравнява .под .различни .ъгли, .осветеност .и .контраст .

7 . . На .следващ .етап .PHP .кодира .изображението, .след .което .то .бива .изпратено .със .заявка .за .из-
вличане .на .изображения .със .същите .данни .към .базата .данни:

 .y Ако .бъдат .открити .съвпадения, .базата .данни .изпраща .до .PHP .съдържанието, .свързано .с .
намерените .резултати
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 .y Ако .няма .подобно .изображение, .то .тогава .PHP .връща .грешка .
8 . . Ако .има .съвпадение .– .PHP .визуализира .текстовото .съдържание .на .екрана .
За . обучаемите . процедурата . представлява . подреждане . на . код-карти . (картинки . или . текстови .

символи) . в . определена . последователност . върху . ученическата . банка . . При . всяка . промяна . на . реда . на .
код-картите, .добавяне .или .премахване .на .такива .от .банката .камера .отчита .всяка .картинка, .като .
изобразява .на .екрана .на .компютъра .това . .Всяка .код .карта .може .да .бъде .свързана .с .текст, .изображе-
ние .или .аудио . .Така, .ако .разчертаем .петолиние .и .поставим .няколко .картинки .на .ноти, .приложение-
то .ще .свърже .всяка .нота .с .даден .аудио .файл .и .ще .възпроизведе .мелодия . .

HTML .и .PHP .редакторите .работят .на .принципа .на .разпознаването .на .изображения .и .сравнява-
нето .им .с .текстови .обекти . .По .този .начин .лесно .бихме .могли .да .поставим .изображения .с .изписани .
отделно .символи, .образуващи .елемента .<head> .и .системата .няма .да .го .отчете .като .грешка, .докато .
ако .образуваме .елемента .<ahed>, .Capture .Script .ще .изведе .съобщение .за .грешка .

Игри .като .„Плодове .и .зеленчуци“, .„Четни .и .нечетни .числа“, .„Фигури“ .и .др . .могат .да .се .създават .
на .принципа .на .„Музикален .редактор“, .където .дадено .изображение .се .свързва .с .аудио .файл . .При .по-
ставяне .на .изображението .в .обсега .на .камерата .ще .се .възпроизведе .аудио .файл .със .свързаното .към .
това .изображение .

Анализ. В .хода .на .нашето .изследване .ние .стигнахме .до .следните .изводи:
 .y Обучаемите .от .3 . .и .4 . .клас .са .склонни .да .отделят .повече .времеви .ресурс .за .работа .с .компонен-

тите .на .LEGO .Mindstorms .robots, .отколкото .с .програмирането .на .съставените .в .последствие .
роботи . .Обратна .е .зависимостта .при .съучениците .им .от .5 .и .6 .клас . .

 .y Всички .обучаеми .сравнително .лесно .могат .да .съставят .управляващи .структури, .да .генерират .
действия .и .да .променят .данни, .от .които .зависят .те .

 .y Tern .e .по-подходящата .среда .за .целенасочени .дейности, .свързани .с .програмирането, .отколко-
то .Quetzal .

 .y Обучаемите .не .срещат .трудности .при .превключване .от .дейности, .свързани .с .Tern .към .Quetzal .
и .обратно .

 .y Capture .Script .е .подходяща .среда .за .създаване .на .фрагменти .от .компютърни .програми .или .завър-
шени .програми .практически .на .всички .езици .за .програмиране .

 .y Използването .на .код-картите .е .алтернативен .и .иновативен .подход .при .изучаването .на .тек-
стови .и .визуални .езици .за .програмиране, .правейки .самото .програмиране .забавно .и .увлекателно . .

 .y Capture .Script .би .могъл .да .се .използва .успешно .и .при .работа .с .деца .със .специални .образователни .
потребности .

*Авторите .изказват .благодарност .към .Научен .проект .НИ13-ФМИ-002 .към .НПД .на .ПУ .„Паисий .
Хилендарски“ .за .частичното .финансиране .на .настоящата .работа .
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abouT ThE moTIVaTIoNal poTENTIal of TEachING obJEcT-orIENTED proGrammING
Kiril Ivanov Ivanov
plovdiv university „paisii hilendaski“, fmI, plovdiv

abstract. .The .motivation .of .learners .has .an .exceptionally .strong .influence .on .their .success .in .training . .The .
specific . features .of .object-oriented .programming .(OOP) .assign .it .a .special .place . in .modern .computer .science . .
Therefore, .training .OOP .has .a .unique .and .rich .potential .for .positive .development .of .the .motivation .of .learners . .
Such .a .potential .cannot .be .fully .realized .without .studying .objects, .classes, .inheritance .and .dynamic .polymorphism .
by .use .of .virtual .methods . .This .article .reviews .a .number .of .typical .for .training .OOP .opportunities .to .build .and .
develop .motifs .of .different .types .according .to .some .modern .classifications .(classification .of .motifs .today .is .still .
debatable) . .It .also .explains .why .training .OOP .can .very .naturally .and .fruitfully .influence .the .motivation .of .the .
students, .both .in .specialized .training .of .specialists .in .computer .science .and .the .school .course .in .informatics .

Keywords: motivation .of .learners, .object-oriented .programming

1 . .Мотиви .и .учебна .дейност
Мотивацията .на .личността .е .сложна .област, .чието .изследване .все .още .е .далеч .от .завършване . .В .

[6], .с . .11, .се .посочва, .че .през .XIX .и .XX .в . .са .развити .над .30 .различни .концепции .за .мотивите .и .моти-
вацията, .като .интересът .към .тази .проблематика .се .засилва .от .средата .на .XX .в . .и .до .днес . .В .също-
то .време, .не .само .няма .постигнато .единно .мнение .сред .психолозите .и .педагозите .по .много .от .про-
блемите .в .изследването .на .тези .явления, .но .дори .не .са .обхванати .всички .съществени .аспекти .на .те-
матиката . .В .[6], .с . .17, .се .цитира .заключението .на .Д . .Армстронг .и .Т . .Савидж, .че .мотивацията .„ . . . .то-
ва .е .феномен, .който .е .бил .изследван .много, .но .дори .днес .не .е .напълно .разбран .във .всички .негови .изме-
рения“ . .В .[2], .с . .5, .П . .Николов, .говорейки .за .актуалността .на .проблема .за .мотивацията, .констатира: .
„Тази .висока .актуалност, .обаче .се .сблъсква .с .нерешените .проблеми .в .науката .и .изключително .труд-
ното .изучаване .на .мотивите .на .дейността .и .поведението .на .хората .и .учениците .“ .Пак .в .[2], .с . .6, .П . .
Николов .достига .до .извода: .„Следователно, .пълното .изучаване .на .всяка .индивидуална .мотивационна .
система .е .почти .невъзможно .“ .В .тази .връзка, .много .красноречиво .е .мнението .на .И . .Подласий .(Под-
ласый), .изказано .в .[5], .с . .361: .„Ако .в .дидактиката .има .област .на .чисто .изкуство, .от .това .несъмнено .
е .областта .на .мотивите, .а .още .и .свързаните .с .тях .методи .на .обучение .“

Въпреки .трудностите .и .нерешените .въпроси .в .изследванията .на .мотивацията .на .личността, .
вече .има .натрупани .и .множество .ценни .резултати, .на .които .може .да .се .опрат .теоретически .и .прак-
тически .полезни .разработки, .а .по .отделни .въпроси .мненията .на .специалистите .дори .се .сближават .

В .това .число, .в .педагогиката .и .психологията .се .приема .за .доказана .ключовата .роля .на .мотивите .на .
обучаемите .за .резултатите .от .учебния .процес . .Така .в .[5], .с . .360, .се .констатира: .„Мотивите .Ӝ .това .
са .главните .движещи .сили .на .дидактическия .процес“ . .В .[6], .с . .56, .се .казва .за .училищното .обучение: .„Ка-
чеството .на .знанията, .уменията .и .навиците .на .учениците .зависят .от .характера .и .силата .на .моти-
вите, .свързани .с .тях .“ .И .пак .там: .„Учебните .мотиви .(и .то .предимно .осъзнатите) .са .тези, .благодаре-
ние .на .които .подрастващия .усвоява .знания, .формира .умения, .навици, .изпълнява .своите .задължения .“

2 . .Подход .за .изследване .на .мотивите .в .обучението .по .обектно-ориентирано .програмиране
В .съвременната .наука .няма .единствена, .общоприета .дефиниция .за .мотив, .[2], .с . .11, .[6], .с . .12 . .Ана-

логично .е .състоянието .и .при .разграничаването .на .видовете .мотиви, .[2], .с . .14, .15 . .Така .за .учебните .
мотиви .в .[6], .с . .57, .се .посочва: .„Представянето .на .актуални .по .отношение .на .обучението .класифи-
кации .на .мотивите .се .прави .условно, .с .оглед .повишаване .ефективността .на .образователния .процес . .
Обособяването .на .отделни .видове .учебни .мотиви .в .научната .литература .е .дискусионен .въпрос . . .“

Тъй .като .няма .единни .възгледи .по .тези .въпроси, .не .е .възможно .да .се .опре .на .такива .и .изучаване-
то .на .мотивите .в .определена .сфера .на .човешката .дейност, .в .частност, .в .обучението .по .обектно-
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ориентирано .програмиране .(ООП) . .В .същото .време, .ясно .е, .че .всяка .дефиниция .или .класификация .ак-
центира .върху .съществени .за .теорията .или .практиката .явления . .Следователно, .мотивите .в .избра-
но .направление .от .функционирането .на .личността .може .да .бъдат .пълноценно .изследвани, .ако .бъдат .
разгледани .от .различните .гледни .точки .на .особено .актуални .днес .подходи .към .мотивацията . .Точно .
по .такъв .начин .по-надолу .ще .аргументираме .тезата, .че .обучението .по .ООП .съдържа .богат .и .много-
странен .потенциал .за .мотивиране .на .учащите .

3 . .Учебен .мотив
П . .Николов .дава .в .[2], .с . .11, .дефиницията: .„Мотивът .е .подбуда, .която .целенасочва .поведението .

на .човека .“ .Л . .Попова .в .[6], .с . .12, .поставя .такъв .акцент: .„Мотивът .представлява .основание .за .дейст-
вие .или .бездействие, .поведение, .решение .и .усилие, .носещо .белезите .на .насочеността .на .личността . .
Това .характеризира .мотивите .като .иманентна .съставка .на .всеки .волеви .акт .на .личността .“ .И .два-
мата .автори .се .придържат .към .традицията .да .посочат .и .други .аспекти .на .определяната .същност . .
В .частност, .подчертават, .че .по .правило .мотивът .е .осъзната .подбуда, .в .който .вид .тя .действа .най-
силно, .но .има .и .изключения, .както, .например, .в .началната .училищна .възраст .подбудите .не .са .напъл-
но .осъзнати .

Относно .обучителния .процес, .П . .Николов .в .[2], .с . .65, .изрично .отбелязва, .„ . . . .че .активността .на .
хората .(учениците) .в .ученето, .в .обучението .и .самообучението .се .обуславя .от .цялата .мотивацион-
на .система, .от .мотивационната .сфера .на .личността .“ .В .същото .време .съвременната .наука .призна-
ва, .че .различни .групи .мотиви, .селектирани .по .избран .общностен .признак, .имат .специфично .проявле-
ние .и .роля .в .обучителния .процес . .Отделно .различните .групи .се .преплитат .и .взаимодействат .в .сил-
но .динамичен .процес .

Като .се .ръководим .от .тези .насоки, .по-надолу .ще .разгледаме .точно .такива .обособени .групи .от .
мотиви .и .влиянието, .което .може, .при .правилен .подход, .да .окаже .върху .тях .обучението .по .ООП .

4 . .Някои .специфични .особености .на .ООП .днес
В .съвременната .информатика .много .широко .се .използва .ООП . .Освен .за .специфичните .цели .на .от-

делните .системи .тази .парадигма .служи .за .основа .на .визуалното .програмиране, .събитийното .про-
грамиране, .изграждането .на .графичен .потребителски .интерфейс, .прихващането .на .изключения, .ра-
ботата .с .потоци .и .др . .Компилаторите .на .езици, .поддържащи .ООП, .се .разпространяват .(включи-
телно .и .безплатно) .с .обширни .библиотеки .от .класове, .чрез .които .може .много .ефективно .да .се .гра-
ди .софтуер .с .високо .качество . .В .Internet .се .предоставят .и .самостоятелно .библиотеки .от .класове . .
Обектно-ориентиран .код, .написан .на .различни .езици, .може .лесно .и .гъвкаво .да .се .вгражда .в .сайтове . .
Всичко .това .позволява .създаване .на .софтуер .в .съвременен .стил, .какъвто .не .би .бил .възможен, .поне .не .
така .лесно, .без .класове .или .обекти .

В .същото .време, .концепциите .на .ООП .са .реализирани .в .различните .езици .или .среди .за .програми-
ране .по .относително .сходен .начин, .в .смисъл .че .разбирането .на .един .език .или .среда .веднага .разкрива .
лесен .път .към .множество .други .езици .и .среди . .Познаването .на .ООП .представлява .обобщено .знание .
едновременно .за .много .съвременни .езици .и .системи .

Като .обем, . фундаменталните . концепции .на .ООП .са .относително .малко . .Те . са . съсредоточени .
около .съвсем .неголям .брой .понятия .(някои .изключително .прости): .обект, .клас, .конструктор, .де-
структор, . частни, . защитени, . общодостъпни . и . публикувани . членове, . наследяване, . предефиниране .
на .метод, .виртуален .метод, .абстрактен .клас, .полиморфизъм, .характеристика .(в .смисъла .на .property .
от .Free .Pascal), .компонента, .интерфейс .(като .продължение .на .идеята .за .абстрактен .клас) . .Този .уче-
бен .материал, .при .възможните .подходящи .начини .на .поднасяне, .може .да .бъде .усвоен .задълбочено .за .
кратко .време .

По .трудност .за .изучаване .ООП .също .се .оказва .поразително .достъпно, .дори .и .за .неспециалисти . .
Концепциите .на .ООП .се .градят .непосредствено .върху .най-общите .(и .изучавани .днес .практически .от .
всеки) .понятия .на .информатиката .данна, .тип .на .данна, .алгоритъм, .подпрограма, .област .на .валидност, .
транслация, .стил .на .програмиране .и .други .подобни . .Осен .това, .изграждането .на .идеите .на .ООП .може .
да .бъде .поднесено .много .стройно .логически, .допуска .пределно .осезаеми .илюстрации .и .същността, .яд-
рото .на .идеите, .не .зависи .от .език .или .среда .за .програмиране . .Следователно, .ООП .може .да .се .учи .и .след .
минимална .подготовка . .Това .позволява .практически .всички .учащи .да .разберат .достатъчно .задълбоче-
но .идеите .на .ООП, .за .да .могат .дори .и .самостоятелно .(макар .не .без .усилия) .да .навлизат .в .съвременната .
информатика . .(Още .някои .аргументи .относно .достъпността .на .ООП .за .ученици .са .приведени .в .[3], .а .
относно .достъпността .на .ООП .точно .за .учащите .с .ниска .успеваемост .са .посочени .в .[4] .)
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Освен .това, .наличието .в .Internet .на .множество .удобни .инструменти .и .помощни .материали .за .
създаване .на .програми, .позволява .всяко .ново .знание .почти .веднага .да .бъде .въплътено .в .практически .
действия .

В .преодоляването .на .сложността .при .програмирането, .което .е .основния .проблем .в .този .процес, .
класовете .се .оказват .особено .удобни, .защото .могат .да .„скрият“ .в .себе .си .(в .реализацията .на .мето-
дите .и .в .частната .секция) .част .от .сложността .на .цялата .софтуерна .система . .Така .създаването .на .
класа .изисква .преодоляване .само .на .част .от .цялата .сложност .на .системата, .а .използването .на .го-
тов .клас .не .се .влияе .от .сложността, .„скрита“ .вътре .в .класа . .Тази .теза .много .убедително .се .отсто-
ява .в .[1] . .По .такъв .начин .класовете .функционират .като .особено .гъвкави .модули, .до .които .се .деком-
позира .софтуерната .система .

Следователно, .ООП .се .оказва .много .актуална .и .много .мощна .техника .за .програмиране .в .най-съ-
временен .стил, .която .едновременно .с .това .е .и .много .достъпна, .включително .и .с .минимална .предва-
рителна .подготовка . .При .това, .възможностите, .които .дава .ООП .са .много .осезаеми .за .самите .уча-
щи . .Това .позволява .на .обучението .по .ООП .да .окаже .силно .въздействие .върху .мотивацията .на .обуча-
емите . .Даже .повече .те .не .могат .да .останат .равнодушни .и .да .не .се .повлияят, .дори .ентусиазират, .от .
запознаването .с .ООП, .стига .то .да .бъде .поднесено .по .подходящ .начин . .През .последните .няколко .годи-
ни .собствените .ми .наблюдения .са .констатирали .многократно .прояви .на .такъв .ентусиазъм .у .сту-
дентите .в .часовете .по .ООП .във .ФМИ .на .Пловдивския .университет .

5 . .Потенциал .на .ООП .за .влияние .върху .социалните .мотиви
Съвременната .наука .поставя .особен .акцент .върху .тези .мотиви . .Те .имат .силно .влияние .върху .учеб-

ната .активност .на .учащите, .[2], .с . .65, .[6], .с . .58 . .Това .са .стимули, .насочени .към .осигуряване .за .учащия .
„сега .или .в .бъдеще .по-благоприятен .статус .в .разнообразните .структури .на .социалната .срена .класа, .
семейство, .друга .среда, .професионална .група .и .т . .н .“, .[2], .с . .65 . .В .тази .насока .познаването .и .разбиране-
то .на .фундаменталните .концепции .в .ООП .разкрива .множество .перспективи . .Ето .някои .от .тях: .

 .y Без .ООП .не .може .да .се .гради .представа .за .съвременната .информатика . .Обаче, .познаването .на .
ООП .дава .много .плодотворна .база .за .директно .навлизане .в .повечето .направления .на .тази .та-
ка .актуална .днес .и .интересна .област . .С .помощта .на .ООП .учащият .може .да .се .подготвя .мно-
го .успешно .за .бъдеща .професионална .реализация .във .всяка .област, .използваща .съществено .зна-
ния .за .програмирането . .Някои .такива .професии .са .традиционно .привлекателни .за .учениците, .
а .и .не .само .за .тях .(уеб-дизайн, .програмиране .на .игри, .администриране .на .локални .мрежи .или .сай-
тове .и .други) .

 .y За .много .учащи .усвояването .на .някои .съвременни .техники .и .средства .за .програмиране, .което .
не .може .да .стане .без .познаване .на .ООП, .но .е .много .реалистично .след .изучаване .на .ООП, .пред-
ставлява .желана .възможност .за .реално .заработване .на .средства .или .за .включване .в .проекти, .
носещи .на .участниците .някакви .практически .облаги .

 .y Познаването . на . ООП . позволява . дори . на . неспециалиста . в . областта . на . информатиката . със .
смислени .усилия .и .разходи .на .време .да .създаде .практически .полезна .програма .за .своите .лични .
потребности .и .по .свой .вкус . .Това .намалява .зависимостта .на .човека .от .готовия .софтуер .и .го .
приближава .до .позицията .на .относително .активен .творец .на .свое .собствено .информационно .
обкръжение . .В .информационни .свят .това .е .съществено .

 .y Познаването .на .ООП .позволява .създаване .на .смислени .програми .в .съвременен .стил . .Такова .уме-
ние .често .се .оказва .достатъчно .за .да .се .включи .учащия .в .различни .извънкласни .дейности .или .
просто .да .получи .персонално .задание . .Например, .може .да .разработва .реферат .по .свой .избор .или .
програма .по .задание .от .учител, .може .да .се .включи .в .школа .или .в .група .по .интереси, .където .са .
необходими .знания .по .програмиране, .и .други .

 .y Особено .в .училище .е .широко .разпространено .желанието .за .създаване .на .някакви .игри, .пък .било .
то .и .малки . .С .тази .цел .спонтанно .се .организират .групички .по .приятелски .признак .или .просто .
от .познати . .Възможността .за .участие .в .такава .група .е .силен .мотив .за .много .ученици . .Чрез .за-
познаване .с .ООП .и .базираните .на .него .събитийно .и .визуално .програмиране .осезаемо .нарастват .
шансовете .да .се .реализира .подобно .желание . .Без .ООП .това .едва .ли .е .възможно .

 .y С .умението .за .използване .на .ООП .може .просто .да .се .заслужи .похвала .или .награда, .а .може .да .се .
получи .достъп .до .техника .или .някакви .ресурси, .недостъпни .за .всеки . .Освен .това, .достъпност-
та .(при .правилно .поднасяне) .на .учебния .материал .по .ООП .дава .реална .възможност .за .защита .
на .висока .оценка, .дори .при .налично .изоставане .по .предходни .теми .от .учебния .курс .по .инфор-
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матика . .Такива .перспективи, .свързани .със .социален .комфорт .или .изява .често .пораждат .учеб-
на .активност .

 .y ООП .приближава .учащия .до .съвременната .информатика . .Самата .способност .на .учащия .да .се .
ориентира .в .тази .сложна .област .вече .е .източник .на .престиж, .особено .в .училище . .В .[2], .с . .66, .се .
подчертава, .че .в .средните .и .горните .училищни .класове .значително .„нараства .мотивиращата .
сила .на .връстниците .и .по-големите, .но .също .така .млади .хора“ .

6 . .Потенциал .на .ООП .за .влияние .върху .познавателните .мотиви
На .познавателните .(когнитивните) .мотиви .научната .литература .също .отделя .голямо .внима-

ние . .Те .са .собствени .(специфични), .[2], .с . .69, .мотиви .на .учебната .дейност . .„Изразяват .потребност .
от .интелектуална .активност .и .овладяване .на .нови .знания, .умения .и .навици“, .[6], .с . .58 . .Зависимост-
та .между .тези .мотиви .и .учебните .постижения .е .особено .силно .и .ясно .изразена, .[2], .с . .72 . .В .това .на-
правление .обучението .по .ООП .предоставя .няколко .ценни .възможности: .

 .y Два .много .тежки .проблема .в .обучението .по .информатика .са .огромния .обем .усвояван .мате-
риал, .например .когато .се .изучава .език .или .сложна .интегрирана .среда .за .програмиране, .и .непо-
силно .дългият .път .от .изучаваното .в .момента .до .бъдещата .му .смислена .реализация, .път .кой-
то .често .предполага .преодоляване .на .многобройни .трудности .и .научаване .на .обширен .допъл-
нителен .материал . .Тези .проблеми .формират .силна .отрицателна .мотивация . .В .същото .време .
ООП .дава .пряк, .къс .и .достъпен .практически .за .всеки .учащ .път .от .основите .на .информатика-
та .(и .теоретична, .и .практическа) .до .съвременния .й .вид, .а .това .вече .само .по .себе .си .е .много .си-
лен .позитивен .стимул, .освен .че .премахва .отрицателните .стимули, .породени .от .споменати-
те .два .проблема .

 .y Изучаването .на .ООП .позволява .да .се .разберат .принципите .за .изграждане .на .самите .езици .за .
програмиране . .Например, .за .преодоляването .на .голяма .сложност .на .компютърна .програма .е .не-
обходимо .да .се .създадат .голям .брой .класове . .Оттам .следва .потребност .от .изпълним .код, .кой-
то .може .да .обработва .обекти .от .различни .класове . .Но .ние .не .може .да .си .позволим .да .загубим .
многобройните .ползи .от .типизацията .на .данните, .а .единствения .начин .да .се .компилира .въ-
просният .код .при .строга .типизация, .това .е .да .има .наследяване .и .обектът, .обработван .от .ко-
да, .да .бъде .деклариран .в .текста .на .програмата .чрез .базовия .клас . .Разбирането .на .тази .логика .е .
достъпно .с .минимални .предварителни .знания, .практически .за .всеки . .При .това, .се .разбира .бър-
зо . .В .същото .време, .тази .логика .обяснява .защо .има .и .ще .има .и .в .бъдеще .наследяване .в .ООП . .По .
същество, .такова .разбиране .е .обобщено .знание .и .за .всички .езици, .поддържащи .ООП, .и .за .начина .
на .използване .на .наследяването, .независимо .от .отделния .език . .Когато .обучаемият .почувства .
колко .много .му .дава .едно .такова .кратко .обяснение, .у .него .закономерно .възниква .силно .желание .
да .сведе .цялото .си .знание .за .информатиката .до .малък .обем .такива .обобщени .знания, .чрез .кои-
то .ще .може .всичко . .Без .значение, .дали .ще .успее .подобно .намерение, .то .вече .е .могъщ .стимул .за .
творческо .учене .

 .y ООП .обобщава .и .доразвива .най-ценните .идеи .на .програмирането .без .класове . .При .запознава-
нето .с .ООП .много .лесно .и .убедително .се .преговаря, .доизяснява .и .затвърдява .изученият .преди .
това .материал .по .информатика . .В .същото .време, .използвайки .знанията .по .ООП .учащият .мо-
же, .дори .самостоятелно .и .с .разумни .усилия, .да .навлезе .в .почти .всички .направления .на .информа-
тиката . .По .този .начин .ООП .се .превръща .в .достъпна, .компактна .и .много .надеждна .основа, .на .
която .обучаемият .може .да .се .опира, .за .да .разширява .и .задълбочава .знанията .и .уменията .си . .По-
нататък, .нека .забележим, .че .идеите .на .ООП .са .изключително .стройни, .изчистени .логически .
както .аксиоматичните .системи .на .математиката, .тези .идеи .са .класика .на .информатиката . .
Това .поражда .очакването, .че .ООП .ще .бъде .актуално .още .дълго . .Оттам .идва .усещането, .че .въ-
просната .основа .ще .бъде .устойчива .и .в .обозримото .бъдеще .и .дори, .че .на .нея .ще .можем .да .се .оп-
рем, .когато .в .информатиката .настъпи .време .за .нещо .по-добро .от .ООП . .Всяко .подобно .знание, .
което .може .леко .и .много .плодотворно .да .води .към .ново .знание, .поражда .силен .мотив .за .учене .

 .y Концепциите .на .ООП .се .обосновават .много .достъпно .с .отговори .на .въпроси .„Защо . . .?“ .и .така .
на .смяна .на .досадното .зубрене .на .многобройни .факти .и .техники .идва .стройна .система .от .от-
носително .малко .на .брой .стройни .идеи, .от .които .може .да .бъде .изведено .всичко .останало . .Раз-
бирането .защо .нещата .трябва .да .са .такива .винаги .активизира .познавателния .процес .

 .y Готовият . клас . предоставя . свой . език . за . дефиниране . на . нестандартни . конструкции . от . дан-
ни .(от .полета .в .обект) .и .за .използване .на .специфични .команди .(извикване .на .методи) . .Този .
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език .става .достъпен .в .програмния .текст .при .назоваване .на .класа .или .на .обект .от .класа, .то-
ва .е .единствената .му .синтактична .разлика .от .универсалния .език .за .програмиране, .чрез .който .
е .дефиниран .самият .клас . .Проектирайки .клас, .обучаемият .изпълнява .ролята .на .творец .на .спе-
циализиран .език .за .програмиране, .който .по .късно .може .в .различни .програми .да .бъде .надграден .
над .универсалния .език . .Възможността .за .такъв .вид .творчество .и .свързаният .с .него .нов .поглед .
върху .алгоритмизирането .също .са .силен .мотив .за .учебна .активност .

7 . .Потенциал .на .ООП .за .влияние .върху .емоционалните .мотиви
Тези .мотиви .също .са .специфични .за .учебната .дейност . .Те .обуславят .волевата .активност .на .обу-

чаемия .в .търсенето .на .емоционалната .удовлетвореност .от .получаване .или .прилагане .на .знания, .[2], .
с . .70 . .В .това .направление .обучението .по .ООП .също .предоставя .някои .специфични .възможности: .

 .y Удовлетворение .предизвикват: .разбирането .на .логиката .на .съвременното .програмиране, .дока-
то .се .разкрива .защо .ООП .е .такова .(познаването .само .на .разклонения, .цикли, .масиви .и .т . .п . .ос-
тавя .обучаемия .твърде .далеч .от .модерните .технологии .за .изграждане .на .програмен .код .и .за-
това .предизвиква .и .неудовлетворение, .а .усвояването .на .ООП .непосредствено .запознава .с .те-
зи .технологии .и .закономерно .поражда .чувство .за .бързо .нарастване .на .собствените .сили, .мал-
ко .са .областите .в .програмирането, .чието .разбиране .може .да .породи .толкова .основателно .удо-
влетворение .от .наученото .и .от .разкриваните .перспективи); .възможността, .след .усвояване-
то .на .концепциите .на .ООП .на .надезиково .ниво, .което .само .по .себе .си .е .достъпно .и .за .учащи .с .
ниска .успеваемост, .относително .лесно .да .бъдат .разбирани .и .овладявани .почти .всички .обект-
но-ориентирани .средства, .предоставяни .от .съвременните .езици .за .програмиране, .т . .е . .начи-
нът, .по .който .усвояването .на .малък .брой .концепции .на .ООП .вече .дава .практически .приложими .
знания .за .съвременното .програмиране .едновременно .с .голям .брой .от .най-масово .използваните .
днес .езици; .осъзнаването .на .мощта .на .инструмента .ООП .за .решаване .на .задачи .с .произволно .
голяма .сложност .и .прилагането .на .този .инструмент .към .някои .трудни .задачи; .творческото .
проектиране .на .клас, .така .че .използването .му .по-късно .да .бъде .особено .удобно .и .лесно .и .други .

 .y Възхищение . и . естетическа . наслада . могат . да . породят, . при . подходящо . поднасяне, . класически .
стройният .начин .на .обосноваване .в .ООП, .писането .на .код .с .полиморфно .действие, .който .хи-
тро .се .съобразява .с .типа .на .обекта .при .избора .на .виртуален .метод .за .изпълнение, .(отново) .мо-
щта .на .ООП, .свеждането .на .голям .брой .възможни .технически .конструкции .в .различни .езици .за .
програмиране .към .малък .брой .относително .прости .идеи .и .други .

 .y Повишаване . на . самочувствието . и . увереността . в . собствените . сили . закономерно . следва . от .
разбирането .на .фундаменталните .концепции .на .ООП .и .общото .в .различните .езици, .поддър-
жащи .ООП, .от .факта, .че .ООП .може .да .бъде .разбрано .и .с .минимални .предварителни .знания, .а .
следователно .и .при .наличие .на .съществени .пропуски .в .подготовката .по .информатика .и .други .

 .y Нека .отбележим, .че .точно .заради .достъпността .на .ООП .дори .за .учащи .с .не .особено .висока .ус-
певаемост .за .тях .се .появят .и .по-широки .възможности .за .лична .изява .със .следващите .от .то-
ва .емоции .и .мотиви .

 .y В .[2], .с . .78, .П . .Николов .констатира .относно .обогатяването .на .мотивацията: .„Мотивите .за .
учебна .дейност .се .развиват .само .върху .положителен .емоционален .фон .“ .В .тази .връзка, .нека .за-
бележим, .че .ООП .е .много .гъвкава .парадигма .за .програмиране, .която .допуска .прилагане .в .най-раз-
нообразни .форми .и .направления . .ООП .има .несравнимо .повече .възможности .да .бъде .интересно, .
приятно, .занимателно, .полезно, .разбираемо .или .лесно, .отколкото .програмирането .без .класове .
(а .особено .голяма .е .разликата, .когато .не .се .избягват .визуалното .и .събитийното .програмира-
не) . .Поради .това .ООП .може .да .поддържа .толкова .висок .положителен .емоционален .фон, .колко-
то .изобщо .е .възможен .в .обучението .по .информатика, .а .в .повечето .случаи .това .означава .фон .
по-висок, .отколкото .при .изучаването .на .информатиката .без .класове .и .обекти .

8 . .Потенциал .на .ООП .за .влияние .върху .интереса .към .начина .на .учене
Това .също .е .специфичен .мотив .на .учебната .дейност, .[2], .с . .70 . .Като .резултат .от .натрупания .

опит .и .информация .обучаемият .извежда .поуки .за .най-продуктивните .или .най-желаните .начини .на .
учебна .дейност . .Оттам .пък .се .създава .целева .устременост .именно .към .реализиране .на .такива .начи-
ни . .В .тази .насока .изучаването .на .ООП .предоставя .главно .следните .възможности .за .разкриване .на .
ефективни .подходи: .

 .y Проектантските .и .програмистки .решения .се .обосновават .в .ООП .много .по-строго, .отколко-
то .без .ООП . .Особено .програмите, .реализиращи .полиморфно .действие .(късно .свързване), .се .из-
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граждат .като .доказателства .на .математическа .теорема, .с .тази .само .разлика, .че .допускат .съ-
ображения .(аналог .на .аксиоми) .за .добър .стил .на .програмиране . .Това .научава .обучаемите .как .да .
разсъждават .и .как .да .премахват .самата .възможност .за .бъдещ .проблем .

 .y Изучаването .на .фундаменталните .концепции .на .ООП, .които .са .единни .за .всички .езици, .поддър-
жащи .ООП, .въпреки .че .се .реализират .с .малки .различия .в .различните .езици, .развива .умението .за .
извличане .от .изучавания .материал .на .определящата .същност .по .такъв .начин, .че .след .това .от .
нея .да .може .лесно .да .се .построи .всичко .останало . .(Впрочем, .отделянето .на .същественото .от .не-
същественото .по .един .или .друг .начин .осезаемо .присъства .във .всички .въпроси, .свързани .с .ООП .)

 .y В .ООП .на .особена .висота .е .издигнат .добрият .стил .на .програмиране . .Например, .защо .в .C++ .
трябва .всеки .клас .да .има .виртуален .деструктор? .За .да .може .без .промяна .на .класа .той .да .бъде .
наследен .и .с .помощта .на .указател, .деклариран .чрез .базовия .клас, .да .се .унищожава .обект .в .ди-
намичната .памет, .който .принадлежи .на .производния .клас .и .за .който .трябва .да .се .изпълни .де-
структорът .на .производния .клас . .С .усвояването .на .добрия .стил .на .програмиране .(в .много-
бройните .му .проявления), .който .по .същество .е .синтезирания .опит .на .програмистите .до .днес, .
обучаемите .се .учат .и .как .пълноценно .да .извличат .поуки .от .натрупания .човешки .опит .

 .y Преодолявайки .сложността .на .програмата .чрез .създаване .на .класове, .обучаемите .се .научават .
по-добре .да .декомпозират .задача .и .да .планират .работата .си .

 .y Прокарвайки .достъпен .и .директен .път .от .основите .на .информатиката .към .съвременното .й .
ниво, .особено .след .свързване .с .идеите .за .графичен .потребителски .интерфейс, .визуално .програ-
миране .и .събитийно .програмиране, .ООП .по .много .своеобразен .начин .развива .умението .за .само-
обучение .и .поражда .съответна .целенасоченост . .Днес, .в .контекста .на .идеите .за .обучение .през .
целия .живот, .подготовката .за .самообучение .има .приоритетно .място .сред .ценностите .в .об-
разователния .процес .

 .y При .проектирането .на .класовете .и .на .езиците, .предоставяни .от .интерфейсите .им, .се .осъ-
ществява .подчертано .творчески .начин .на .работа . .Очевидно, .творчеството .ще .бъде .толкова .
по-активно, .колкото .по-необичайни .неща .се .представят .чрез .обекти, .а .ООП .позволява .да .бъ-
де .описано .с .обект .всяко .нещо, .което .потенциално .може .да .бъде .описано .с .данни .и .алгоритми, .
защото .за .полетата .и .реализациите .на .методите .няма .никакви .ограничения . .Следователно, .
ООП .има .потенциално .необозрими .възможности .за .творчески .изяви . .Без .да .правим .опит .за .
преценка .на .степените .на .творчество, .ще .отбележим .само, .че .всеки .творчески .акт .задейства .
най-дълбоко . позиционираните . способности . на . личността . и . закономерно . активира . нейната .
целеустременост .

9 . .Мотивационният .потенциал .на .ООП .и .градиентът .на .целта
В .теорията .на .Н . .Милер .се .въвежда .градиент .на .целта, .който .е .„индикатор .за .отдалечеността .

или .близостта .на .резултатите .до .целта“, .[2], .с . .9 . .Той .се .проявява .в .това, .че .с .приближаването .на .
целта, .съответните .мотиви .засилват .активността .си . .Съвременната .психология .признава .градие-
нта .на .целта .за .„реално .действащ .фактор .на .поведението“, .[2], .с . .8 .

В .същото .време, .обучението .по .ООП .създава .осезаема .връзка .между .въведението .в .информати-
ката .и .съвременните .технологии .и .техники .на .програмиране . .Самите .фундаментални .концепции .на .
ООП .са .неголям .брой .и .са .разбираеми .и .относително .лесни . .Това .позволява .бързо .реализиране .на .при-
мери, .кратко .аргументиране .на .тези .и .преминаване .на .отделните .теми .с .висока .скорост . .Усвоени-
те .знания .и .умения .може .без .отлагане .да .бъдат .прилагани .в .теорията .или .практиката . .Дори .далеч-
ни .цели, .може .да .бъдат .достигани .с .осезаемо .интензивен .темп . .Тази .специфика .на .ООП .сближава .във .
времето .и .в .нивата .на .сложност .всичко .научен .с .неговото .смислено .използване .според .набелязаните .
цели . .По .такъв .начин .ООП .представлява .някаква .обективна .предпоставка .за .усилване .на .мотивите .
като .се .задейства .ефектът .на .градиента .на .целта .

10 . .Пораждане .и .развиване .на .мотиви .от .обучението .по .ООП
По .своето .естество .системата .от .мотиви .на .личността .е .динамична, .променя .се .през .целия .жи-

вот .на .личността . .В .частност, .това .важи .и .за .мотивацията .на .учебната .дейност .
В .същото .време .обучението .по .ООП .притежава .значителен .потенциал .за .въздействие .върху .це-

леустремеността .на .учащите . .Освен .това, .ООП .има .специфични .качествени .различия .от .другите .
дялове .на .информатиката .

При .тези .дадености, .от .една .страна, .обучаемите .са .подготвени .за .съществени .промени .в .систе-
мата .си .от .мотиви .и, .от .друга .страна, .обучението .по .ООП .поднася .достатъчно .мощни .въздейст-
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вия, .с .които .и .да .поражда .нови, .и .да .развива .съществуващи .мотиви . .Това .предопределя .комплексно-
то .въздействие .на .обучението .по .ООП .върху .мотивацията .на .обучаемите, .и .чрез .създаване .на .нови, .
и .чрез .активиране .на .съществуващи .мотиви .

11 . .Мотивационен .потенциал .на .ООП .по .отношение .на .обучаеми .с .различна .подготовка .по .ин-
форматика

Обучението .по .ООП .може .да .обхваща .само .фундаменталните .концепции .с .опростени .примери .
към .тях, .а .може .съвсем .естествено .да .бъде .разширено .или .продължено .в .различни .посоки .(към .опре-
делен .език, .към .вид .програмиране, .към .избрани .области .на .приложение, .към .свързване .с .избрани .кон-
цепции, .технологии .или .техники .и .т . .н .) . .Такава .гъвкавост .на .учебния .материал .се .дължи .преди .всич-
ко .на .неголямото .ядро .от .понятия, .идеи .и .техники, .от .които .прораства .всичко .останало .в .ООП, .и .
на .кристално .стройната .логическа .аргументираност .в .тази .област .на .информатиката . .Като .след-
ствие .от .тези .особености, .при .съответно .поднасяне .на .материала, .става .възможно .курсовете, .под-
ходящи .за .обучаеми .с .най-различно .начално .ниво .на .подготовка, .да .бъдат .интегрирани .в .единна .сис-
тема, .отразяваща .единството .на .идеите .и .практиките .в .ООП, .от .която .всеки .взема .своята .част .
(учебен .модул), .но .лесно .може .и .да .разшири .обхвата .си . .Това .единство .на .учебния .предмет .ООП .има .
обективен .характер, .въпреки .че .може .да .бъде .игнорирано .и .е .възможно .ООП .да .се .преподава .за .раз-
лични .цели .и .на .различни .групи .обучаеми .по .почти .несъвместими .един .с .друг .начини . .(Например, .ако .
акцентът .бъде .поставен .върху .езика .за .програмиране, .биха .били .качествено .различни .курсовете .по .
ООП .с .Java .и .с .Free .Pascal, .обаче, .при .акцент .върху .фундаменталните .концепции, .дата .курса .биха .се .
припокривали .в .по-голямата .си .част .)

Единството .на .самото .ООП .и .на .учебния .материал .по .ООП .означава .и .еднотипно .влияние .вър-
ху .мотивацията .на .различните .групи .обучаеми . .Разбира .се, .разлики .в .мотивите .им .ще .има, .при .то-
ва, .значителни, .доколкото .целите .на .напреднали .обучаеми .са .съществено .различни .от .целите .на .на-
чинаещите . .Единството .на .въздействието .на .обучението .по .ООП .върху .целенасочеността .на .раз-
личните .обучаеми, .се .проявява .преди .всичко .в .това, .че .всеки .мотив, .повлиян .от .ООП, .присъства .при .
всички .обучаеми, .макар .и .в .съществено .различна .степен .

Нека, . обаче, . специално . отбележим . друг . аспект . на . мотивационния . потенциал . на . обучението . по .
ООП .– .този .потенциал .се .проявява .много .мощно .и .по .отношение .на .информатици .(които .имат .как-
во .още .да .учат .за .ООП), .и .спрямо .неспециалисти .в .информатиката . .Причината .е, .че .всички .направле-
ния .или .подобласти .в .ООП .притежават .във .висока .степен .и .възможност .за .интересни .и .полезни .прак-
тически .приложения, .и .стройна .логическа .обоснованост, .и .естетическо .изящество, .и .достъпност .

Имайки .предвид .увеличаващата .се .информатизация .на .днешното .общество, .и .високите .изиск-
вания, .които .този .процес .предявява .към .сегашните .млади .хора, .следва .специално .да .подчертаем, .че .
поне .в .концептуалното .си .ядро .ООП .е .съвсем .достъпно .за .ученици, .преди .всичко .заради .малкия .обем .
на .учебния .материал, .неговата .ясна, .относително .проста .логика .и .изобилието .от .безплатни .сред-
ства .за .програмиране .и .помощни .материали . .Едновременно .с .това .обучението .по .ООП .има .потен-
циала .значително .да .засили .учебната .мотивация .на .учениците .по .уникален .начин, .недостъпен .без .
изучаване .на .ООП .
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approach To DEVElopmENT of coGNITIVE acTIVITy of STuDENTS ThrouGh frEEly 
DISTrIbuTTED SofTWarE

Kosta andreev Garov, Daniela Vaklusheva Dimitrova
pu „paisii hilendarski“, fmIIT, plovdiv

abstract. .This .work .is .devoted .to .an .approach .to .forming .cognitive .activities .in .students .through .the .use .of .
freely .distributable .software . .The .authors .conducted .a .small-scale .pedagogical .experiment .in .a .school .in .Plovdiv .
whereby . programming . environments . implementing . dynamic . geometry . software . were . applied . . An . account . is .
made .herein .of .tasks .on .the .mathematics .curriculum .that .are .solved .at .the .basic .education .stage .in .Bulgaria .using .
the .GeoGebra .software, .and .the .results .from .the .conducted .study .are .presented . .One .of .the .training .goals .was .to .
automate .the .working .with .a .coordinate .system, .which .is .a .cognitive .action .acquired .in .the .process .of .drawing .
shapes .in .the .mathematics .classroom, .and .which .is .also .needed .when .working .with .spreadsheets .within .another .
subject: .Information .Technology . .Described .are .the .main .characteristics .of .the .students’ .cognitive .activities .and .
the .encouragement .thereof .by .freely .distributable .software .

Keywords: cognitive .activity, .GeoGebra, .projects .in .Information .Technology, .education .in .Mathematics

Бързото . развитие . на . информационните . и . комуникационни . технологии . (ИКТ) . и . масовото . им .
приложение .в .практиката .доведоха .до .качествени .промени .в .много .области .от .човешкия .живот . .
Очевидно .е, .че .приложението .на .ИКТ .в .учебния .процес .ще .доведе .до .промени .в .много .педагогически .
дейности . .В .настоящата .статия .се .разглежда .използването .на .една .информационна .технология, .из-
вестна .като .динамичен .геометричен .софтуер .– .GeoGebra .при .решаване .на .задачи .по .математика .в .
6 . .клас .на .СОУ . .Анализират .се .междупредметните .връзки .с .обучението .по .„Електронни .таблици“ .от .
учебната .дисциплина .Информационни .технологии .в .т .н . .свободно .избираема .подготовка .(СИП) . .Раз-
глеждат .се .основните .характеристики .на .познавателната .активност .на .учениците .и .се .прави .изво-
да, .че .използването .на .ИКТ .в .педагогическата .практика .повишава .тази .активност .

Използване . на . свободен . динамичен . софтуер . GeoGebra . като . методически . инструментариум .за .
решаване .на .задачи .по .математика .в .6 . .клас .на .СОУ

В .повечето .случаи .използването .на .нови .технологии .в .образованието .е .породено .от .желанието .
за .автоматизиране .или .симулиране .на .различните .дейности, .които .се .реализират .в .традиционна-
та .класна .стая . .В .частност, .за .обучението .по .геометрия .може .да .се .използва .динамичен .геометричен .
софтуер .(ДГС) . .ДГС .включва .компютърни .програми, .които .позволяват .създаването .и .манипулира-
нето .на .геометрични .конструкции . .Известни .са .различни .програмни .среди .за .реализация .на .динами-
чен .геометричен .софтуер . .Най-популярни .са: .Cabri .Geometry .(http://www .cabri .com/), .Cinderella .(http://
cinderella .de), .GeoGebra .(http://www .geogebra .at/), .Geonext .(http://geonext .uni-bayreuth .de/) .и .др .

За .да .проверим .какво .влияние .оказва .използването .на .ДГС .в .обучението .по .математика .на .по-
вишаването .на .познавателната .активност .на .учениците .проведохме .малък .педагогически .експери-
мент .с .ученици .от .ОУ .„Петър .Берон“ .в .град .Пловдив . .Един .от .авторите .на .настоящата .работа .– .
Даниела .Димитрова, .работейки .като .учител .по .Информационни .технологии .в .това .училище, .рабо-
ти .и .с .група .ученици .от .6 .клас .в .свободно .избираемата .подготовка . .Ще .припомним, .че .основната .цел .
на .този .вид .подготовка .е .затвърдяването .на .знанията .и .уменията .на .учениците, .получени .в .задъл-
жителната .подготовка, .както .и .преподаване .на .допълнителни .нови .знания .и .умения . .В .разработена-
та .учебна .програма .преди .изучаването .на .темата .„Електронни .таблици“ .се .предвижда .изучаване .на .

коста Андреев Гъров, Даниела Ваклушева Димитрова
ПУ „Паисий хилендарски“ ФМИИТ, гр. Пловдив

ПОДхОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕлНА АкТИВНОсТ НА УЧЕНИЦИТЕ 
ПОсРЕДсТВОМ сВОбОДНО РАЗПРОсТРАНяВАН сОФТУЕР *
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елементи .на .ДГС .в .рамките .на .8 .учебни .часа .като .се .използва .програмната .среда .GeoGebra .[1] . .Про-
грамата .предвижда .следното .учебно .съдържание:

1 . . Запознаване .с .възможностите .на .програмата .GeoGebra .– .изисквания .за .инсталацията .
2 . . Изчертаване .на .отсечка .и .права .линия .минаваща .през .две .точки .
3 . . Изчертаване .окръжност .през .зададени .точки .
4 . . Изчертаване .на .правоъгълник .
5 . . Изчертаване .на .триъгълник .
6 . . Изчертаване .на .многостен .
7 . . Настройка .на .координатната .система .
8 . . Експортиране .на .чертеж .
Основните .образователни .цели .са .свързани .с .подготовката .на .учениците .за .решаване .на .задачи .

от .учебното .съдържание .по .математика .в .6 . .клас:
1 . . Запознаване .с .основни .компоненти .на .координатна .система
2 . . Създаване .на .авторски .изображения .при .разработка .на .проекти .съдържащи .математически .

обекти .
3 . . Автоматизиране .на .действията .на .учениците .при .работа .с .динамични .обекти .изградени .на .

основата .на .формули .и .вградени .функции .
По .време .на .обучението .бяха .решавани .следните .задачи .
Задача 1. Да .се .начертае .отсечка .АВ, .за .която .т . .А .(2;2) .и .т . .В .(5;5) .
Решение .на .задачата:
За .построяването .на .точките .А .и .В .се .използва .инструмент .изобразяващ .надписана .точка, .кой-

то .е .от .второто .падащото .меню .на .лентата .с .инструменти .по .подразбиране . .(Фигура 1) .
За .свързването .на .точките .с .отсечка .се .използва .едноименния .инструмент .от .третия .падащ .

списък .на .лентата .с .инструменти . .(Фигура 2)

Фигура 1. Построяване на точките А и В

Фигура 2. Построяване на отсечката АВ.

С .цел .улесняване .на .работата .на .начинаещите .може .да .се .активира .от .менюто .Изглед/Коорди-
натната . мрежа . и . от . менюто . Настройки/Координати .(Фигура 3) . При . движението . на . мишката . в .
мрежата .се .изписват .стойностите .на .координатите .на .избраните .точки .
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Задача 2 . .С .център .т . .А .(2;2) .да .се .начертае .окръжност, .преминаваща .през .т . .В .(5;5) .
Решение .на .задачата:
За . построяване . на . окръжността . се . използва . инструмента . „окръжност . с . център . през . точка“ .

(Фигура 4) .от .шестото .падащо .меню .в .лентата .с .инструменти .

 .

Фигура 3. Работа в координатна мрежа

Фигура 4. Построяване на окръжността от зад 2

Последното .съдържа .изцяло .инструменти .за .построяване .на .окръжности .и .части .от .тях . .Цен-
търът .на .окръжността .се .посочва .с .мишка, .като .се .избират .точните .координати .от .условието .на .
задачата . .Контекстното .меню .предоставя .възможност .за .активиране .на .Координатната .мрежа, .
като .позволява .и .изтриването .на .обекта .при .допусната .грешка .

Задача .3 . .Дадени .са .т .А .(2;2) .и .т .В .(5;5) . .Да .се .построи .правилен .шестоъгълник, .върховете, .на .кой-
то .да .са .точки .от .окръжността .к .(А; .АВ) . .Да .се .запишат .координатите .на .точките .на .върховете .му .

Решение .на .задачата:
За . построяване . на . шестоъгълника . се . използват . инструментите . от . предходните . три . задачи . .

Построяват .се .две .окръжности .с .центрове .т .А .и .т .В . .Геометричното .място .на .връх .на .шестоъгъл-
ника .се .намира .посредством .инструмент .(Фигура 5) .за .построяване .на .сечение .на .два .обекта . .В .слу-
чая, .той .се .намира .във .второто .меню .от .лентата .с .инструменти, .и .определя .пресечната .точка .на .
двете .окръжности .с .центрове .т . .А .и .т . .В . .Построеното .сечение .е .точка, .която .служи .за .център .на .
следващата .окръжност, .преминаваща .през .т . .А .

Фигура 5. Построяване на сечение на две окръжности

Свързването .на .т .В .посредством .отсечка .с .новополучената .пресечна .точка .(Фигура 6) .е .търсе-
ната .страна .на .шестоъгълника .

При .шесткратно .спазване .на .същата .последователност .от .стъпки .се .получава .търсения .шесто-
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ъгълник . .За .премахването .на .окръжностите .от .чертожната .повърхност .използваме .от .контекст-
ното .меню .командата .„Покажи .обекта“ . .Остават .точките, .които .са .върхове .на .шестоъгълника, .и .
се .премахват .излишните .окръжности . .Координатите .на .върховете .могат .да .се .прегледат .като .се .
активира .менюто: .Изглед/Алгебра .прозорец . .(Фигура 6)

Фигура 6 Преглед на координатите с менюто Изглед/Алгебра прозорец

Наблюденията .върху .учениците, .които .се .обучаваха .в .групата .за .СИП .дават .възможност .да .се .
направят .някои .изводи . .Обучението .за .работа .с .програмата .GeoGebra .подпомага .изработването .на .
авторски .графични .изображения, .което .е .от .основно .значение .при .разработката .на .проекти .по .ИТ .
в .обучението .по .Информационни .технологии .в .7 . .и .8 . .клас . .Знанията .за .ДГС .подпомагат .ориента-
цията .на .учениците .в .декартова .координатна .система, .която .е .основна .тема .от .учебното .съдър-
жание .по .математика .в .задължителната .подготовка . .Следва .да .отбележим, .че .в .тази .насока .се .пра-
вят .и .други .подобни .изследвания .– .например .работата .на .Катя .Чалъкова .и .Станислава .Колева .[4] .
„Виртуална .декартова .координатна .система“ . .По .наблюдение .на .авторите, .повечето .часове .за .рабо-
та .с .ДГС .спомагат .за .по .високата .степен .на .усвояване .и .на .раздела .„Електронни .таблици“ .от .учеб-
ния .предмет .Информационни .технологии . .

Основни .характеристики .на .познавателната .активност .на .учениците .и .стимулирането .й .чрез .
обучение .със .свободно .разпространяван .софтуер

Счита .се, .че .един .основните .педагогически .проблеми .на .днешното .време .е .стимулирането .на .поз-
навателната .активност .на .учениците . .При .характеризиране .на .познавателната .активност .в .„Ди-
дактика“[2], .Петър .Петров .я .класифицира .в .две .направления:

1 . . външна .(моторна .практическа);
2 . . вътрешна .(умствена) .
В . обобщението . на . принципа . на . активност, . той . твърди: . „Учениците . се . включват . активно . в .

учебната .дейност, .когато .изучаваното .учебно .съдържание .буди .интерес, .когато .неговото .овладя-
ване .е .свързано .с .преодоляване .на .посилни .трудности . .При .това .необходимо .е .да .се .осигурява .органи-
ческо .единство .между .тяхната .външна, .практическа .и .вътрешна .умствена .дейност .“

Разглеждайки .принципа .за .активност .в .[3], .професор .Пламен .Радев .предлага .вариантите .за .него-
вата .операционализация .да .бъдат .чрез:

1 . . управление .на .мотивацията;
2 . . осигуряване .на .възможности .за .самостоятелност;
3 . . избягване .на .шаблони .и .стереотипи .в .дейността;
4 . . творчество .и .свобода .на .избора;
5 . . смяна .на .дейностите;
6 . . обективна .оценка .и .признание .на .постиженията;
7 . . възможности .за .изява .на .способностите;
8 . . наличие .на .емпатийност;
9 . . отсъствие .на .авторитаризъм .
Считаме, .че .с .приложението .на .ИКТ .в .учебния .процес, .могат .да .се .реализират .във .висока .сте-

пен .голяма .част .от .посочените .по-горе .варианти .за .операционализация .на .принципа .на .активност . .
Трябва .да .отчитаме .факта, .че .днешните .ученици .имат .повишен .интерес .към .ИКТ .и .определено .са .
мотивирани .за .работа .и .използване .на .свободно .разпространяван .софтуер .(вариант .1 .за .операциона-
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ThE ExpErIENcE of NImh-baS-ploVDIV WITh ThE capacITy uTIlIzaTIoN of WINDoWS IN 
ThE claSSroom

eng. anastasiya Nikolova1, eng. Nikola Nikolov2

1Secondary School „St. p. hilendarski“ plovdiv
2NImh-baS-branch plovdiv, plovdiv

abstract. . Every . teacher . in . informatics . and . IT . is . challenged . to . maximize . the . efficiency . of . the . working .
organization .in .the .computer .room, .while .Internet .access .must .be .safe .both .for .the .students .and .for .the .technology . .
Everyday .teachers .meet .with .the .desire .of .students .to .change .settings .on .computers, .install .and .uninstall .software .
without .permission .and . in .violation .of . regulations .and .rules . for . safe .operation . in .computer . rooms . .The .same .
challenge .we .faced .in .2010 . .In .this .report .a .solution .to .the .problem .is .presented . .This .proposal .is .based .on .the .
experience .of .NIMH .Plovdiv .(Structure .of .National .Institute .of .Meteorology .and .Hydrology .to .Bulgarian .Academy .
of .Science, .based .in .town .of .Plovidv) . .The .model .of .administration .of .computer . labs .used .at . the . institute .was .
adapted .and .implemented .to .the .computer .room .at .school . .It .was .most .challenging .to .find .a .solution .with .the .
available .resources .– .software .provided .by .MES, .OS .Windows, .router .and .the .first .PCs .shipped .in .the .school . .This .
report .presents .the .results .achieved .on .the .working .organization .in .the .class .room, .on .the .behavior .and .attitudes .
of .students .toward .learning .activities . .The .learning .activities .were .conducted .with .shared .resources .and .without .

инж. Анастасия Николова1, инж. Никола Николов2

1сОУ „св. П. хилендарски“, гр. Пловдив
2бАН-НИМх – филиал Пловдив, гр. Пловдив

ОПИТЪТ НА бАН-НИМх – ФИлИАл ПлОВДИВ В ИЗПОлЗВАНЕТО НА 
ВЪЗМОжНОсТИТЕ НА WINDoWS В клАсНАТА сТАя

лизация) . .Работата .с .компютър .е .самостоятелна .работа .на .учениците .и .така .се .реализира .вариант .
2 .за .операционализация .на .принципа .за .активност . .Решаването .на .задачи .по .математика .с .ДГС .дава .
възможност .за .избягване .на .шаблони .и .стереотипи .в .учебните .дейности .(вариант .3) . .Използването .
на .свободно .разпространяван .софтуер .предполага .творчество .и .свобода .на .избора .на .учебни .дейнос-
ти .и .честата .им .смяна .(варианти .4 .и .5) . .Работата .със .софтуер .предполага .наличие .на .„видими“ .ре-
шения .на .поставените .задачи .и .така .могат .да .се .направи .обективна .оценка .и .признание .на .постиже-
нията .им .(вариант .6) . .Индивидуалната .работа .с .ИКТ .и .коректността .на .поставените .от .учителя .
задачи .дават .възможности .за .изява .на .индивидуалните .способности .на .учениците .(варианти .7 .и .9) . .

Заключение:
Използването .на .свободно .разпространяван .софтуер .подпомага .създаването .на .междупредмет-

ни .връзки .между .различни .учебни .дисциплини .изучавани .в .прогимназията . .Динамичният .геометри-
чен .софтуер .оказва .положително .влияние .върху .познавателната .активност .на .учениците .като .раз-
вива .и .автоматизира .способностите .им . .Интерактивните .динамични .технологии .осъществяват .
развитие .на .образното .мислене, .творческия .потенциал .и .способностите .на .учениците .да .откри-
ват .и .научават .нови .знания .и .да .придобиват .нови .умения .и .компетентности .
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the .use .of .specialized .software .
Keywords: local .network, .Windows, .sheared .recourses, .computer .lab .adiministration

Администрирането .на .учебните .компютърни .кабинети .и .поддръжката .им .в .изправност .е .про-
блем .за .всяко .училище . .Проблемите .в .голяма .степен .произтичат .от .отношението .на .учениците .
към .техниката .и .желанието .им .да .се .изявят, .като .преднамерено .променят .настройките .на .компю-
трите, .инсталират .или .деинсталират .софтуер .без .разрешението .на .учителя . .Това .са .предпостав-
ки .за .усложняване .на .работата .на .учителя, .а .на .моменти .и .за .пълното .й .блокиране .

Преди .три .години .бяхме .изправени .пред .предизвикателството .да .неутрализираме .възможност-
ите .за .злонамерено .отношение .на .учениците .в .учебния .компютърен .кабинет . .За .решаването .на .про-
блема .можеше .да .се .разчита .само .на .съществуващите .ресурси . .Възникна .идеята .да .се .използва .опита .
на .БАН-НИМХ-филиал .Пловдив .при .организацията .на .работа .на .компютърната .им .мрежа, .разполо-
жена .на .1/3 .от .територията .на .страната . .Оказа .се, .че .преди .години .те .са .били .изправени .пред .поч-
ти .същите .проблеми, .предизвиквани .от .действията .на .персонала .в .системата .

Първоначално състояние на компютърния кабинет и налични ресурси към началото на учебна-
та година:

 .y 12 .РС, .включително .учителския;
 .y ОС .Windows, .инсталирана .на .всички .компютри;
 .y 3 .от .компютрите .бяха .отделени .за .ремонт .в .сервиз;
 .y налично .окабеляване .за .локална .мрежа, .но .без .работеща .връзка .за .повечето .компютри;
 .y почти .еднаква .конфигурация .на .хардуера;
 .y при .стартиране .работата .започваше .като .потребител .u4enik, .който .на .някои .от .компютри-

те .беше .с .права .на .потребител, .а .на .други .с .права .на .администратор;
 .y пълен .достъп .до .всички .ресурси .на .компютърната .система .(включително .до .записаните .в .от-

делна .папка .дистрибутиви .на .софтуер, .пристигнал .заедно .с .доставката .на .компютрите) . .Все-
ки .ученик .е .можел .да .инсталира .и .деинсталира .софтуер, .да .променя .настройки, .ограничаван .
единствено .от .собствената .си .фантазия;

 .y софтуерът .на .всички .компютри .беше .различен;
 .y различни .вируси .и .игри .по .компютрите;
 .y интернет .до .залата;
 .y наличен, .но .неинсталиран .Security .Administrator, .осигурен .от .МОН;

Цел:
 .y Да .се .обезпечи .обучението .на .учениците .съгласно .учебните .програми .и .планове .
 .y Да .се .минимизира .възможността .за .зловредно .отношение .от .страна .на .учениците .към .техни-

ката, .което .би .компрометирало .работата .в .кабинета .
 .y Да .се .осигури .стабилна .и .надеждна .работа .на .компютрите .и .мрежата .в .кабинета .
 .y Да .се .облекчи .работата .на .учителя .от .гледна .точка .на .времето, .необходимо .за .зареждане .на .

учебните .материали .по .компютрите .
Реализация:
Първа .стъпка:
 .y Прозвъняване .и .тестване .на .всяка .връзка .и .последваща .подмяна .на .почти .всички .RJ-конектори .

и .подновяване .на .кабелите .на .локалната .мрежа .на .4 .от .работните .места .
 .y Възстановяване .на .доставката .на .Интернет .до .компютрите .
 .y Почистване .от .вируси .и .ненужен .софтуер .
 .y По .този .начин .се .възстанови .мрежата .и .се .осигуриха .работещи .12 .компютъра .

Втора .стъпка:
 .y Изготви .се .списък .на .необходимия .софтуер, .който .да .обезпечи .реализацията .на .учебните .про-

грами .
 .y Уеднакви .се .софтуера .по .компютрите .по .изготвения .списък .
 .y Инсталира .се .на .всички .компютри .наличния .Security .Administrator .
 .y Инсталира .се .на .всички .компютри .специализираният .софтуер .Child .Defender . .С .този .софтуер .

имаме .опит .в .миналото .спрямо .домашните .компютри .и .предпазването .на .децата .ни .при .сър-
фиране .в .Интернет .
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Трета стъпка: Инсталиране .на .допълнителен .рутер .(D-Link) .
 .y Организиране .на .компютрите .в .кабинета .в .локална .подмрежа, .работеща .зад .рутер . .По .този .

начин .се .елиминираха .проблемите .с .локалната .мрежа .в .училището, .които .даваха .отражение .в .
залата . .Подмрежата .стана .недостъпна .и .„невидима“ .за .локалната .мрежа .в .училище .

 .y Дефиниране .на .2 .папки .на .учителския .компютър .за .споделено .ползване .– .read .и .write . .По .то-
зи .начин, .благодарение .на .възможностите .на .ОС .да .поддържа .локална .мрежа .без .допълнителен .
софтуер, .се .реализира .работа .със .споделени .ресурси . .Благодарение .на .рутера .споделените .ре-
сурси .си .остават .за .ползване .само .в .създадената .локална .подмрежа .

 .y Осигуряване .на .пълни .права .за .достъп .до .ресурсите .за .учителя .и .ограничени .за .учениците .чрез .
средствата .на .ОС .

 .y Въвеждане . на . рестрикции . на . ученическите . компютри . чрез . Security . Administrator . (забрана . за .
използване . на . флаш-памет, . CD/DVD, . десен . бутон, . никакъв . достъп . до . Control . Panel, . Windows .
Explorer .и .др ., .никаква .възможност .за .инсталация .или .деинсталация .и .т .н .) .

 .y Инсталиране .на .Child .Defender .на .всички .компютри .и .по .този .начин .се .ограничава .сърфиране-
то .в .Интернет .въз .основа .на .анализа .на .съдържанието .на .сайтовете, .който .се .извършва .от .
този .софтуер .

 .y Използват .се .възможностите .на .рутера .за .филтриране .на .трафика .към .някои .сайтове .като .
Facebook, .Vbox .и .др .

 .y Провеждане .на .учебните .часове .в .кабинета .при .така .създадените .технически .условия:
 .y Организацията .на .урока .е .такава, .че .има .ясно .отделена .част .за .инструктаж .и .въведение .от .

страна .на .учителя, .време .за .самостоятелна .работа .на .ученика .и .заключителна .част .за .съхра-
няване .и .оценяване .на .резултатите .

 .y Първият .положителен .момент .за .учителя .от .реализираната .работа .със .споделени .ресурси .е, .
че .той .може .от .неговия .компютър .и .след .свършване .на .часа .по .всяко .време .да .провери .напра-
веното .от .ученика .без .да .обикаля .компютрите .в .класната .стая . .Пести .се .изключително .мно-
го .време . .Същото .може .да .се .прави .и .по .време .на .работа . .Не .е .нужно .учителят .да .отива .до .ра-
ботното .място, .за .да .види .какво .е .направено . .По .този .начин .класната .стая .остава .под .непре-
къснатото .наблюдение .на .учителя .

 .y Другият .положителен .момент .е, .че .учителят .се .нуждае .буквално .от .секунди, .за .да .зареди .ма-
териалите .за .часа .по .компютрите .и .също .толкова, .за .да .ги .изтрие . .Това .е .много .полезно .като .
се .има .предвид, .че .в .кабинета .се .обучават .ученици .на .различни .възрасти, .по .различни .учебни .
програми .и .естественото .им .любопитство .ги .кара .да .надничат .навсякъде . .Освен .това, .ако .в .
процеса .на .работа .се .наложи .да .се .предостави .допълнителен .материал .на .учениците, .това .съ-
що .не .изисква .почти .никакво .време .

 .y Само .секунди .са .нужни, .за .да .се .заредят .по .компютрите .тестовете .и .също .толкова .да .се .из-
трият . .Не .се .налага .учителят .да .обикаля .компютрите .с .флашка .(израз, .използван .за .флаш-па-
мет, .stick, .Removable .Disck) .и .да .ги .зарежда .и .изтрива .след .това . .Може .да .се .добие .представа .кол-
ко .е .добра .тази .възможност .като .си .представим, .че .в .един .ден .в .няколко .последователни .часа .
учителят .трябва .да .проведе .тестово .изпитване .с .ученици .от .различни .класове .

 .y Като .много .полезно .може .да .се .отчете .обстоятелството, .че .учениците .„виждат“ .работата .
си .и .могат .да .си .обменят .материали .тогава, .когато .работят .по .проект .в .екип .

 .y При .така .създадената .организация .може .да .се .провеждат .ролеви .уроци .с .учениците .от .профи-
лираните .паралелки .„Стопански .мениджмънт“ .и .„Предприемачество .и .бизнес“ .като .се .разпре-
делят .учениците .и .компютрите .за .изпълнението .на .ролите .на .фирмата, .банката, .НОИ .и .т .н .

 .y Настройките .на .ученическите .компютри .са .такива, .че .при .включване .на .компютрите .се .вли-
за .директно .в .ученическите .акаунти . .Няма .никакви .пароли, .но .акаунтите .за .учителя .и .адми-
нистратора .на .компютрите .също .са .„невидими“ .за .тях . .По .този .начин .се .елиминира .възмож-
ността .да .променят .настройките .на .компютъра .

 .y За .още .по-голяма .сигурност .те .нямат .достъп .до .Control .Panel .и .Start .Menu-то .е .силно .редуци-
рано .
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Фигура 1. Работен екран (desktop) на потребител u4enik

Фигура 2. Start бутон

Фигура 3. Съобщение за въведени рестрикции



412

ОбразОвание и технОлОгии

Фигура 4. Начален прозорец на софтуер Child Defender

Фигура 5. Работен екран на администратора на системата

Фигура 6. Начален прозорец на софтуер Security Administrator
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Фигура 7. Фрагмент на софтуер Security Administrator за въвеждане на рестрикции

Заключение:
Постигнати .резултати .от .гледна .точка .на .работата .на .техниката:
 .y Работеща .локална .подмрежа, .реализирана .изключително .с .използване .на .възможностите .на .ОС .

Windows, .наличния .софтуер, .рутер .и .споделяне .на .ресурси .
 .y Мрежата .функционира .и .при .отсъствие .на .Интернет .
 .y За .изтеклия .период .нито .един .ученически .компютър .не .е .преинсталиран, .не .е .излизал .от .рабо-

та . .Няма .никаква .промяна .в .настройки, .деинсталиран .или .инсталиран .софтуер .от .страна .на .
учениците . .Мрежата .работи .стабилно .

От .гледна .точка .на .учебния .процес:
 .y Учениците .се .дисциплинираха . .Оформи .се .положително .отношение .към .техниката .
 .y Учителят .е .изключително .облекчен .при .подготовката .за .учебния .час .и .провеждането .му . .Дос-

татъчно .е .едно .движение .на .мишката .и .учебните .материали .са .видими .от .всички .компютри . .
Учителят .може .да .наблюдава .и .оценява .извършеното .от .своя .компютър .

 .y Голямо .е .облекчението .и .при .оценяване .на .знанията .на .учениците .чрез .тестово .изпитване .по-
ради .изключително .бързото .зареждане .на .материалите .и .последващото .им .изтриване .

 .y Не .е .необходима .мултимедия . .Всеки .ученик .наблюдава .презентациите .на .собствения .си .рабо-
тен .компютър .

 .y Почти .не .се .налага .да .се .използва .черна/бяла .дъска . .Учителят .зарежда .с .едно .движение .подгот-
вения .от .него .материал .за .часа .или .за .задачата .за .изпълнение, .както .и .указанията .за .изпълнение-
то .й . .Наблюдава .се .оформяне .на .навик .за .работа .с .литература .при .изпълнение .на .задачите . .Из-
ключително .лесно .е .при .поискване .учителят .веднага .да .зареди .нужния .учебен .материал . .Може .
да .се .оформи .нещо .като .„библиотека“, .заместваща .липсващите .учебници .с .материалите, .под-
готвени .от .учителя .

В .обобщение .ще .кажем, .че .използвайки .възможностите .на .ОС .и .хардуера, .се .постига .много .до-
бър .ефект, .без .да .се .налага .да .се .влагат .допълнителни .финансови .средства .за .специализиран .софтуер . .
Считаме, .че .идеята .може .да .се .реализира .в .много .училища, .които .нямат .възможност .да .закупят .спе-
циализиран .софтуер . .Освен .това .има .някои .положителни .аспекти .в .предложеното .решение, .които .
не .се .реализират .със .специализирания .софтуер .за .управление .на .компютърни .зали .
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сАМООЦЕНкАТА В ОбУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕхНОлОГИИ *

*Авторите .изказват .благодарност .към .Научен .проект .НИ13-ФМИ-002 .към .НПД .на .ПУ .„Паисий .
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SElf-EValuaTIoN IN INformaTIoN TEchNoloGy EDucaTIoN
Kosta andreev Garov, Elena hristova Todorova
plovdiv university „paisii hilendarski“, faculty of mathematics and Informatics

abstract. The .conditions .of .modern .life .demand .that .the .students .develop .the .ability .to .self-educate . .In .order .
to .do .that, .the .studying .process .needs .to .be .organized .so .that .it .allows .the .students .to .evolve, .to .stay .motivated .
and .to .keep .re-thinking .their .studying .techniques . .Humans .are .self-evaluating .creatures . .Without .self-evaluation .
it .is .almost .impossible .to .identify .oneself .in .life . .A .correct .self-evaluation .suggests .a .critical .demeanor .to .oneself . .
Self-evaluation .allows .one .to .critically .assess .their .knowledge, .deeds, .actions .and .take .correcting .measures . .In .this .
current .work .we .would .like .to .share .the .results .of .our .research .for .the .realization .of .self-evaluation .with .students .
from .grades .5 .– .7 . in .Information .Technology .classes . .We .set .a .goal . to .determine .on .the .basis .of . the .students’ .
assessment .and .self-evaluation .how .well .the .subject .matter .in .Information .Technology .was .comprehended .for .the .
respective .grade, .as .well .as .the .students’ .reflexive .abilities .

Keywords: knowledge, .education, .self-evaluation, .reflection, .information .technology

Човешкият .живот .е .кратък, .а .удоволствието .от .познанието .не .е .дадено .на .нито .едно .друго .жи-
во .същество . .Идеята, .ученикът .да .се .научи .да .учи, .не .е .нова, .нов .е .интересът .към .нея . .Новите .ус-
ловия .на .живот .изискват .учещият .се .да .развива .у .себе .си .способността .да .се .самообучава . .За .целта .
учебният .процес .трябва .да .бъде .така .организиран, .че .да .дава .възможност .на .ученика .да .се .самораз-
вива, .да .е .мотивиран .и .непрекъснато .да .преосмисля .своите .начини .за .учене . .Той .трябва .обективно .
и .безпристрастно .да .се .самооценява .т .е . .да .развива .способността .за .собствен .мониторинг . .За .да .се .
самооценява .учещият .се, .той .трябва .да .използва .обективни .методи .и .да .е .безпристрастен .към .себе .
си, .да .не .се .самозалъгва .и .самоуспокоява .

Бенджамин .Блум .[11, .с . .17-20] .предлага .в .таксономията .на .образователните .цели .шест .познава-
телни .равнища: .знание, .разбиране, .приложение, .анализ, .синтез, .оценка . .На .основата .на .тези .познава-
телни .равнища .се .осъществява .оценяването .и .самооценяването .на .ученика .

Редица .автори .като .Н . .Александрова .[1], .М . .Андреев .[2], .З . .Костова .[4], .А . .Ников .[5], .Н . .Николов .
[6], .Р . .Славин .[7], .Р . .Стаматов .и .Б . .Минчев .[8], .Б . .Янгс .[10], .са .писали .за .оценката .и .самооценката .

Здравка .Костова .посочва, .че .„без .обективна .самооценка .човек .не .може .да .управлява .своето .разви-
тие, .своя .живот . . . .Самооценката .зависи .твърде .много .от .реално .поставените .цели“ .[4; .с . .48] .

Според .Б . .Янгс .[10] .самооценката .е .от .голямо .значение .за .това, .което .правим .от .живота .си .и .е .в .
ядрото .на .всичко, .което .ще .постигнем .в .него . .Самооценката .влияе .върху .това, .което .правим .и .каз-
ваме, .защото .поведението .ни .съответства .с .вътрешната .картина, .която .имаме .за .себе .си . .Според .
него .терминът .самооценка .се .определя .като .„степента, .до .която .човек .се .харесва“ .и .счита, .че .„са-
мооценката .е .много, .много .повече .от .това“ .[10, .с . .20] . .В .[10, .с . .21] .Б . .Янгс .посочва .шест .жизнено .ва-
жни .съставки .на .самооценката:

 .y „Физическа .безопасност .– .свобода .от .физическа .вреда;
 .y Емоционална .сигурност .– .отсъствието .на .смущение .и .страх;
 .y Идентичност .– .въпросът .„Кой .съм .аз?“;
 .y Принадлежност .– .чувството .ни, .че .сме .свързани;
 .y Компетентност .– .колко .способни .се .чувстваме;
 .y Мисия .– .каква .според .нас .е .целта .на .живота .ни .“

Авторът .разграничава .висока .и .ниска .самооценка .у .децата . .Това, .което .разграничава .децата .с .ви-
сока .самооценка .от .тази .с .ниска, .е .нагласата .„Мога .да .го .направя“ . .„Децата .не .разчитат .единствено .
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на .другите .за .одобрение .и .са .способни .да .си .казват: .„Направих .го!“, .„Добре .свършена .работа!“ .и .т .н . .
[10, .с . .39] . .Той .посочва, .че .колкото .по-висока .е .самооценката .на .децата, .толкова:

 .y по-подготвени .са .да .се .справят .с .неприятностите;
 .y по-способни .са .да .привличат .други .хора;
 .y повече .се .стремят .да .бъдат .полезни, .целенасочени .и .отговорни;
 .y по-сигурни, .решителни, .оптимистични .и .т .н .

Румен .Стаматов .и .Борис .Минчев .в .„Психология .на .човека“ .[8, .с . .247] .посочват, .че .„Самооценката .
разкрива .какво .харесвам .и .не .харесвам .в .себе .си, .вярата, .която .имам .в .себе .си .“ .Авторите .разкриват .
равнища .на .самооценката .и .развитието .

Според .Атанас .Ников .[5, .с . .32-33] .самооценката .е .основен .компонент .на .самосъзнанието . .„Тя .е .по-
казател .за .индивидуалното .равнище .на .неговото .развитие . .Със .самооценката .се .свързва .оценъчна-
та .функция .на .самосъзнанието, .съдържащо .в .себе .си .емоционалнооценъчното .отношение .на .човека .
за .собствената .си .личност .и .отразяващо .спецификата .на .разбирането .за .нея . .Самосъзнанието .не .е .
само .познание .за .себе .си, .то .не .е .само .знание, .но .и .отношение .към .всичко .това .т .е . .самооценка . .Човек .
като .личност .е .самооценяващо .се .същество . .Без .самооценяване .е .почти .невъзможно .човек .да .се .само-
определи .в .живота . .Вярната .самооценка .предполага .критично .отношение .към .себе .си“ .

Според .някои .автори .[1] .самооценяването .е .процесът .на .изграждане .на .„Аз-образ“, .свързан .с .кон-
кретна .ситуация . .Самооценката .е .фактически .изградения .„Аз-образ“ . .Структурата .на .„Аз-образа“ .
е .дадена .от .Наталия .Александрова .[1, .с . .51] .

Фигура 1. Структура на „Аз-образа“

„Във .връзка .със .структурата .на .Аз-образа .следва .да .се .отдели .специално .внимание .на .общата .са-
мооценка, .която .се .разглежда .най-често .като .отделен .негов .компонент . .Широко .популярно .е .допус-
кането, .че .тя .се .образува .от .всички .оценки, .които .човек .придава .на .отделните .свои .качества, .чрез .
процеса .на .обобщението“ .[1, .с . .51] .

Анализирайки .становищата .на .различни .автори, .писали .за .самооценката, .Наталия .Александрова .
[1, .с . .55] .обобщава, .„че .самооценката .е .необходимо .да .се .представи .като .особена .форма .на .отражение .
на .човек .на .самия .себе .си; .опосредствано .познание .на .външния .свят, .при .което .самооценката .пред-
ставлява .социално .образуване; .като .цялостна .система .самооценката .е .включена .в .множество .връз-
ки .и .отношения .с .другите .психически .образувания; .структурата .на .самооценката .е .представена .
функциониращо .в .неразривно .единство .на .двата .компонента .– .когнитивния .и .емоционалния, .които .
отразяват .знанията .на .субекта .за .себе .си .и .отношението .към .себе .си; .онтогенезисът .на .самооцен-
ката .е .свързан .с .формирането .у .човека .на .диференциране .и .обобщени .знания .за .себе .си .като .вътреш-
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но .условие .за .развитието .на .устойчиви .ориентации .по .отношение .на .себе .си; .условие .за .развитие-
то .на .самооценката .представляват .два .основни .фактора .– .общуването .с .обкръжаващите .и .собст-
вената .дейност .на .субекта .“ .Придържайки .се .към .становището .на .Наталия .Александрова, .приема-
ме .още, .че .познаването .на .себе .си .се .извършва .по .пътя .на .анализа .на .резултатите .преди .всичко .от .
собствената .дейност .

Самооценката .позволява .на .човека .да .оцени .критично .своите .знания, .постъпки, .действия .и .да .
предприеме .коригиращи .мерки . .Самосъзнанието .и .самооценката .са .едни .от .факторите, .които .регу-
лират .дейността .и .поведението .на .личността .

Имайки .предвид .всичко .това, .ще .отбележим, .че .това .е .свързано .с .готовността .на .личността .за .
самоанализ .и .развитието .на .тези .възможности .за .отношение .към .другите .и .към .себе .си, .с .другите .и .
със .самия .себе .си .т .е . .с .развитието .на .рефлексията .

„Формирането .на .рефлексивните .способности .е .особено .важно .по .силата .на .две .обстоятелства, .
от .които .в .много .отношения .зависи .развитието .на .личността .и .нейните .прояви .в .обществото . .
Първо, .„развитата .рефлексия .е .основа .на .самовъзпитанието .на .личността, .за .нейното .саморазви-
тие .в .нужната .на .обществото .посока“ . .Второ, .човек .с .развита .рефлексия .създава .във .въображение-
то .си .много .различни .постъпки, .възможни .последствия .от .тези .постъпки, .своята .реакция .и .реакци-
ята .на .другите .при .тези .постъпки .и .техните .последствия… .Ето .защо .всяка .причина .може .да .го .до-
веде .до .реална .постъпка . .Развитието .на .рефлексията .протича .в .хода .на .цялостното .психическо .раз-
витие .на .човека . .„Самоанализът .за .личността .преминава .в .процеса .на .вътрешния .диалог .с .обкръжа-
ващите .и .със .себе .си“ . .Развитието .на .рефлексията .е .важен .момент .във .формирането .на .личността . .
От .това .доколко .дълбоко .личността .познава .себе .си .и .обкръжаващите, .много .зависи .от .неговото .
отношение .към .света, .към .другите .и .към .себе .си… .Развитието .на .рефлексивните .способности .пред-
ставлява .своеобразна .психологическа .предпоставка .за .функционирането .на .личността .като .саморе-
гулираща .се .система .“ .[1, .c . .57-58] .

В .продължение .на .няколко .години, .разработихме .технологичен .модел .за .обучение .на .учениците .в .
часовете .по .информационни .технологии .от .5 . .до .7 . .клас, .в .който .акцентувахме .на .мястото .на .ре-
флексията .и .самооценката .в .този .процес . .Части .от .модела .бяха .публикувани .в .[3], .[9], .[12] .

Имайки .предвид .всичко .това, .проведохме .проучване .в .часовете .по .Информационни .технологии .
с .учениците .от .5 . .до .7 . .клас .в .СОУ .„П . .Кр . .Яворов“ .в .гр . .Пловдив .през .учебната .2012 .– .2013 .година . .
За .тази .цел .разработихме .анкетна .карта .за .различните .класове, .съдържаща .13 .въпроса .за .самоанализ .
(Приложения .1, .2 .и .3) . .В .края .на .учебната .година .анкетирани .бяха .18 .ученици .от .5 . .клас, .19 .от .6 . .клас .
и .22 .от .7 . .клас .

Чрез .настоящето .изследване .си .поставихме .за .цел .да .установим .на .базата .на .оценката .и .самоо-
ценката .на .учениците .до .каква .степен .е .усвоено .учебното .съдържание .по .информационни .техноло-
гии .от .тях .за .съответния .клас, .както .и .рефлексивните .им .способности . .За .нас .от .особено .значение .
е .ученикът .обективно .и .безпристрастно .да .се .самооцени, .което .ще .е .в .основата .да .управлява .и .раз-
вива .своя .живот .

Анализирайки .първия .въпрос .от .анкетната .карата .на .учениците .от .5 . .клас .след .приключване .на .
обучението .си .по .информационни .технологии .в .края .на .година .100% .могат .да .форматират .текст .
на .ниво .символ .и .да .редактират .текст, .94% .от .учениците .дават .отговор, .че .могат .да .въвеждат .
текст .на .български .език .с .помощта .на .програма .за .текстообработка, .да .създават .и .съхраняват .тек-
стов .документ, .да .използват .безопасно .Интернет .за .търсене .на .информация, .83% .– .са .се .научили .да .
създават .и .обработват .графично .изображение .и .знаят .какво .е .предназначението .на .основните .час-
ти .на .компютърната .система, .78% .– .разглеждат .и .представят, .създават .и .съхраняват .компютърна .
презентация, .и .знаят .основните .елементи .на .електронна .таблица, .61% .– .знаят .каква .е .организация-
та .на .данните .и .носителите .на .информация .и .56% .– .могат .да .работят .със .звук .и .видео . .От .резул-
татите .личи, .че .най-голям .е .процентът .на .учениците .отговорили, .че .са .придобили .знания .за .работа .
с .графичен .редактор .и .с .текстообработваща .програма . .Една .от .причините .за .това .е .фактът, .че .в .
този .клас .акцентът .в .обучението .по .информационни .технологии .пада .върху .тези .две .програми . .Ин-
формационните .технологии .се .изучават .като .задължителен .предмет .в .5 . .клас, .но .има .и .ученици .кои-
то .самостоятелно, .на .курсове .или .в .часове .по .СИП .от .1 . .до .4 . .клас .са .работили .с .част .от .тези .про-
грами . .Това .се .вижда .на .фигура .2 ., .където .е .направена .съпоставката .между .програмите, .с .които .уче-
ниците .могат .да .работят .преди .изучаването .на .информационни .технологии .в .5 . .клас .и .тези, .с .кои-
то .се .чувстват .компетентни .да .работят .в .края .на .учебната .година . .Най-голям .е .броят .на .работи-
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лите .с .Paint .– .28%, .MS .PowerPoint .– .22%, .MS .Word .– .11% .и .67% .от .тях .не .са .работили .с .нито .една .от .
тези .програми . .Има .съвпадение .между .отговорите .на .въпросите .„Какво .постигна .след .приключване .
на .обучението .по .Информационни .технологии .(т .е . .какво .мога .да .правя .сега, .което .не .съм .могъл .пре-
ди)?“ .и .„С .кои .от .посочените .програми .се .чувстваш .компетентен .за .работа?“

На .въпроса .„След .приключване .на .обучението .по .Информационни .технологии, .кои .от .посочени-
те .умения .се .формираха .у .Вас?“ .най-висок .е .процентът .– .78 .на .учениците, .които .знаят .и .умеят .да .
създават .текстов .документ, .опирайки .се .на .придобитите .знания .и .умения .в .5 . .клас .и .56% .– .знаят .и .
умеят .да .създават .компютърни .презентации . .Процентите .показват, .че .учениците .имат .ясна .пред-
става .какво .могат .да .правят .сега, .което .преди .не .са .и .какви .знания .са .придобили .за .програмите .Paint, .
MS .Word .и .MS .PowerPoint, .от .което .личи .тяхната .самооценка, .която .е .реална .

Фигура 2. Съпоставка на отговорите, дадени от учениците от 5. клас 
на въпроси 10 и 13 от анкетната карта

Програмите .Paint, .MS .Word, .MS .Excel .и .MS .PowerPoint .учениците .от .6 . .клас .са .ги .изучавани .в .пре-
дишната .година .и .напълно .очаквани .са .резултатите .да .няма .дете, .което .да .не .е .работило .с .тях . .
Най-висок .е .процентът .на .учениците .дали .отговор, .че .в .този .клас .могат .да .копират, .преместват, .
преименуват .и .изтриват .файлове .и .папки, .да .въвеждат .текст .на .български .език .и .чужд .език .с .помо-
щта .на .програма .за .текстообработка, .да .форматират .текст .на .ниво .абзац, .да .форматират .клетка .
в .електронна .таблица . .Според .шестокласниците, .основните .им .затруднения .са .при .съставянето .и .
въвеждането .на .формули .за .извършване .на .аритметични .действия .с .въведените .в .електронна .таб-
лица .данни .– .61% .и .56% .могат .да .прилагат .вградени .функции . .Това .са .и .най-често .допусканите .от .
учениците .грешки .установени .и .от .преподавателя . .Увеличава .се .броят .на .учениците .– .до .89% .в .края .
на .годината, .които .знаят .и .умеят .да .създават .електронна .таблица, .опирайки .се .на .знанията .и .уме-
нията .си, .което .показва, .че .учениците .преодоляват .допусканите .от .тях .грешки . .Още .едно .доказа-
телство .за .това .е .най-високият .процент .на .далите .положителен .отговор .ученици .на .въпроса .„Пре-
одолени .ли .са .грешките, .които .сте .допускали .при .поставени .от .учителя .задачи?“

Имайки .предвид .че .в .7 . .клас .учещите .се .са .преминали .през .обучението .по .различни .информацион-
ни .технологии, .резултатите .от .анкетата .потвърждават .мнението .на .учителите, .че .учениците .
са .ги .овладели .в .достатъчна .степен .и .могат .да .ги .прилагат .в .различни .ситуации . .Най-характерно .за .
учениците .от .този .клас .е .високият .процент .– .68, .които .смятат, .че .знаят .и .умеят .как .да .използ-
ват .информационните .технологии .за .учебни .цели . .Този .процент .се .запазва .и .за .умението .на .обучава-
ните .да .се .справят .с .проблеми .възникнали .в .нови .ситуации . .Поставената .от .учителя .оценка .за .зна-
нията, .уменията .и .постиженията .на .учениците .съвпада .с .тяхната .самооценка, .което .показва .че .те .
имат .правилна .преценка .за .своите .знания .

На .въпроса .„Какво .смятате .за .доказателство .за .постигнатите .от .вас .резултати?“ .– .учениците .
масово .отговарят, .че .това .са .получените .по-добри .оценки .от .преподавателя .

На .друг .въпрос .„Как .постигнахте .добри .резултати?“ .от .графиката .на .фигура .3 . .се .вижда, .че .44 .% .
от .учениците .от .5 . .клас, .за .постигане .на .добри .резултати, .се .упражняват .самостоятелно, .а .28% .– .
търсят .помощ .и .само .22% .се .справят .сами . .В .6 . .клас .процентът .справящи .се .сами .достига .до .56%, .но .
отново .най-голям .е .процентът .61 .на .учениците, .които .се .упражняват . .Добрите .резултати .на .сед-
мокласниците .се .дължат .на .способността .им .да .се .справят .сами . .Изводът, .който .можем .да .напра-
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вим .на .базата .на .тяхната .самооценка .и .рефлексивни .способности, .че .учениците .за .три .години .са .се .
научили .да .използват .различни .начини .за .учене .и .развиват .способността .да .се .самоусъвършенстват .

Фигура 3. Съпоставка на отговорите, дадени от учениците от 5. – 7. клас 
на въпрос 3 от анкетната карта

На .фигура .4 . .са .представени .резултатите .от .дадените .отговори .на .учениците .на .въпроса .„Как .
бихте .приложили .придобитите .знания .и .умения .в .нови .ситуации?“ .Петокласниците .разчитат .на .
чужда .помощ, .когато .са .поставени .в .нова .ситуация, .22% .– .ще .ползват .указания .и .само .17% .– .рабо-
тят .самостоятелно . .Ситуацията .не .е .същата .в .6 . .и .7 . .клас .– .в .тези .класове .учениците .все .по-малко .
биха .ползвали .чужда .помощ, .попадайки .в .нови .ситуации .– .40% .и .61% .от .учениците .съответно .в .6 . .
и .7 . .клас .разчитат .единствено .на .собствените .си .знания . .Това .ни .дава .повод .да .направим .извода, .че .
през .всяка .следваща .учебна .година .обучаваните .развиват .рефлексивните .си .способности .

Фигура 4. Съпоставка на отговорите, дадени от учениците от 5. – 7. клас 
на въпрос 4 от анкетната карта

„Влияе .ли .похвалата .от .учителя .към .теб .за .решените .от .теб .задачи .в .часовете .по .Информа-
ционни .технологии?“ .– .учениците .дават .положителен .отговор .във .всички .класове, .което .показва, .че .
добрата .мотивация .ги .стимулира .да .се .саморазвиват .

Получените .резултати .от .изследването .показват, .че .рефлексивните .способности .на .ученици-
те .дават .възможност .за .осмисляне .и .критичен .поглед .към .собствената .работа .и .постигнатите .ре-
зултати . .Вследствие .на .това .се .задават .нови .критерии .за .съществуване .на .мисловните .процеси .и .
разбирането .за .света .се .основава .върху .анализ .на .чуждия .опит .и .осмисляне .на .преживяното .(рефле-
ксия) . .Може .да .се .счита, .че .самооценката .е .единствената .значима .оценка .на .работата .на .учениците . .
Тя .е .ключов .фактор .за .усъвършенстване .на .личността . .Отначало .човек .оценява .себе .си .чрез .други-
те, .а .след .това .другите .– .чрез .себе .си . .Самооценката .на .личността .е .израз .на .зрелостта .на .нейното .
самосъзнание . .Ето .защо .процесът .на .формиране .на .обективна .самооценка .у .учениците .за .равнище-
то .на .техните .знания .е .възможно .да .се .осъществи .още .в .5 . .клас .като .активно .се .използват .информа-
ционните .и .комуникационни .технологии .
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Приложение .1. .АНКЕТНА .КАРТА .за .5 . .клас
Най-учтиво .Ви .молим .да .попълните .настоящата .анонимна .„Анкетна .карта“, .за .което .Ви .благо-

дарим .предварително . .Моля, .отбележете .вашият .отговор .като .поставите .знака .„“ .в .квадратче-
то . .Възможни .са .повече .от .един .отговор . .Други .въпроси .изискват .да .напишете .вашето .мнение .

1 . . Какво . постигнахте . след . приключване . на . обучението . по . Информационни . технологии . (т .е . .
какво .мога .да .правя .сега, .което .не .съм .могъл .преди)?

 .y Какво .е .предназначението .на .основните .части .на .компютърната .система
 .y Каква .е .организацията .на .данните .и .носители .на .информация
 .y Да .създавам .и .обработвам .графично .изображение
 .y Да .работя .със .звукова .и .видео .информация
 .y Да .въвеждам .текст .на .български .език .с .помощта .на .програма .за .текстообработка
 .y Да .форматирам .текст .на .ниво .символ
 .y Да .редактирам .текст
 .y Да .създавам .и .съхранявам .текстов .документ
 .y Зная .основните .елементи .на .електронна .таблица: .клетка, .ред, .колона
 .y Да .разглеждам .и .представям .компютърна .презентация
 .y Да .създавам .и .съхранявам .компютърна .презентация
 .y Да .използвам .безопасно .Интернет .за .търсене .на .информация

2 . . Какво .смятате .за .доказателство .за .своите .постижения?
 .y Чувството .на .удовлетворение
 .y Коментарите .на .съученици .и .учители
 .y По-добрите .оценки

3 . . Как .постигнахте .добри .резултати?
 .y Потърсих .помощ
 .y Упражнявах .се
 .y Справих .се .сам

4 . . Как .бихте .приложили .придобитите .знания .и .умения .в .нови .ситуации?
 .y Като .използвам .чужда .помощ
 .y Като .получавам .указания
 .y Самостоятелно

5 . . След .приключване .на .обучението .по .информационни .технологии, .кои .от .посочените .умения .
се .формираха .у .Вас?
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 .y Зная .и .умея .как .да .създам .графично .изображение, .опирайки .се .на .моите .знания .и .умения
 .y Зная .и .умея .как .да .създам .текстов .документ, .опирайки .се .на .моите .знания .и .умения
 .y Зная .и .умея .как .да .създам .презентация, .опирайки .се .на .моите .знания .и .умения
 .y Умея .самостоятелно .да .се .справям .с .поставените .задачи .по .информационни .технологии
 .y Зная .и .умея .как .да .използвам .информационните .технологии .за .учебни .цели

6 . . Кои .умения .смятате .за .приоритетни .и .върху .кои .още .трябва .да .поработите?
 .y Ако .съм .мотивиран, .мога .да .се .науча .как .да .управлявам .дейноста .си
 .y Умението .да .се .справям .с .нови .задачи
 .y Използването . на . информационните . технологии . за . постигане . на . учебни . цели . по . други .

учебни .предмети
7 . . Каква .е .средната .Ви .оценката .по .Информационни .технологии .до .момента?

 .y Среден
 .y Добър
 .y Много .добър
 .y Отличен

8 . . Отговаря .ли .поставената .Ви .оценка .на .вашите .знания, .умения .и .постижения?
 .y Да
 .y В .известна .степен
 .y Не

9 . . Влияе .ли .похвалата .от .учителя .към .теб .за .поставените .задачи .в .часовете .по .Информацион-
ни .технологии?

 .y Да
 .y В .известна .степен
 .y Не

10 . . С .която .програма .сте .работели .преди .да .започнете .да .я .изучавате .в .часовете .по .информа-
ционни .технологии?

 .y С .нито .една
 .y Paint
 .y MS .Word
 .y MS .Excel
 .y MS .PowerPoint

11 . . Какви .съществени .грешки .допускате .при .изпълнение .на .поставена .от .учителя .задача .по .ин-
формационни .технологии?

12 . . Преодолени .ли .са .грешките, .които .сте .допускали .при .поставени .от .учителя .задачи?
 .y Да
 .y До .известна .степен
 .y Не

13 . .  .С .кои .от .посочените .програми .се .чувствате .компетентни .за .работа?
 .y С .нито .една
 .y Paint
 .y MS .Word
 .y MS .Excel
 .y MS .PowerPoint

Приложение .2 . .АНКЕТНА .КАРТА .за .6 . .клас
Най-учтиво .Ви .молим .да .попълните .настоящата .анонимна .„Анкетна .карта“, .за .което .Ви .благо-

дарим .предварително . .Моля, .отбележете .вашият .отговор .като .поставите .знака .„“ .в .квадратче-
то . .Възможни .са .повече .от .един .отговор . .Други .въпроси .изискват .да .напишете .вашето .мнение .

1 . . Какво . постигнахте . след . приключване . на . обучението . по . Информационни . технологии . (т .е . .
какво .мога .да .правя .сега, .което .не .съм .могъл .преди)?

 .y Кои .са .основните .единици .за .измерване .на .информация
 .y Да .копирам, .премествам, .преименувам .и .изтривам .файлове .и .папки
 .y Да .създавам .и .съхранявам .текстов .документ
 .y Да .въвеждам .текст .на .български .език .и .чужд .език .с .помощта .на .програма .за .текстообра-

ботка
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 .y Да .форматирам .текст .на .ниво .абзац
 .y Да .определям .характеристиките .на .страница .в .текстов .документ
 .y Да .вмъквам .и .форматирам .графични .изображения .от .библиотека .и .файл .в .текстов .доку-

мент
 .y Да .търся .и .заменям .текст .в .текстов .документ .чрез .задаване .на .определени .критерии
 .y Да .отпечатвам .текстов .документ .като .задавам .определени .настройки .за .печат
 .y Да .работя .с .основни .файлови .формати .при .създаване .и .обработка .на .изображения
 .y Да .сканирам, .обработвам .и .запазвам .изображение
 .y Да .създавам .и .съхранявам .електронна .таблица
 .y Да .форматирам .клетка .в .електронна .таблица
 .y Да .съставям .и .въвеждам .формули .за .извършване .на .аритметични .действия .с .въведените .

в .електронна .таблица .данни
 .y Да .прилагам .вградени .функции
 .y Да .създавам .и .съхранявам .компютърна .презентация
 .y Да .форматирам .графични .и .текстови .обекти .в .компютърна .презентация
 .y Да .използвам .анимирани .ефекти .на .елементите .на .слайдовете
 .y Да .задавам .времетраене .на .слайд
 .y Да .създавам .безплатна .пощенска .кутия
 .y Да .използвам .електронна .поща

2 . . Какво .смятате .за .доказателство .за .своите .постижения?
 .y Чувството .на .удовлетворение
 .y Коментарите .на .съученици .и .учители
 .y По-добрите .оценки

3 . . Как .постигнахте .добри .резултати?
 .y Потърсих .помощ
 .y Упражнявах .се
 .y Справих .се .сам

4 . . Как .бихте .приложили .придобитите .знания .и .умения .в .нови .ситуации?
 .y Като .използвам .чужда .помощ
 .y Като .получавам .указания
 .y Самостоятелно

5 . . След .приключване .на .обучението .по .Информационни .технологии, .кои .от .посочените .умения .
се .формираха .у .Вас?

 .y Зная .и .умея .как .да .създам .текстов .документ, .опирайки .се .на .моите .знания .и .умения
 .y Зная .и .умея .как .да .създам .електронна .таблица, .опирайки .се .на .моите .знания .и .умения
 .y Зная .и .умея .как .да .създам .презентация, .опирайки .се .на .моите .знания .и .умения
 .y Зная .и .умея .как .да .използвам .електронна .поща
 .y Умея .самостоятелно .да .се .справям .с .поставените .задачи .по .информационни .технологии
 .y Зная .и .умея .как .да .използвам .информационните .технологии .за .учебни .цели

6 . . Кои .умения .смятате .за .приоритетни .и .върху .кои .още .трябва .да .поработите?
 .y Ако .съм .мотивиран, .мога .да .се .науча .как .да .управлявам .дейността .си
 .y Умението .да .се .справям .с .нови .задачи
 .y Използването . на . информационните . технологии . за . постигане . на . учебни . цели . по . други .

учебни .предмети
7 . . Каква .е .средната .Ви .оценката .по .Информационни .технологии .до .момента?

 .y Среден
 .y Добър
 .y Много .добър
 .y Отличен

8 . . Отговаря .ли .поставената .Ви .оценка .на .вашите .знания, .умения .и .постижения?
 .y Да
 .y В .известна .степен
 .y Не

9 . . Влияе .ли .похвалата .от .учителя .към .теб .за .поставените .задачи .в .часовете .по .Информацион-
ни .технологии?
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 .y Да
 .y В .известна .степен
 .y Не

10 . . С .която .програма .сте .работели .преди .да .започнете .да .я .изучавате .в .часовете .по .информа-
ционни .технологии?

 .y С .нито .една
 .y Paint
 .y MS .Word
 .y MS .Excel
 .y MS .PowerPoint

11 . . Какви .съществени .грешки .допускате .при .изпълнение .на .поставена .от .учителя .задача .по .ин-
формационни .технологии?

12 . . Преодолени .ли .са .грешките, .които .сте .допускали .при .поставени .от .учителя .задачи?
 .y Да
 .y До .известна .степен
 .y Не

13 . .  .С .кои .от .посочените .програми .се .чувствате .компетентни .за .работа?
 .y С .нито .една
 .y Paint
 .y MS .Word
 .y MS .Excel
 .y MS .PowerPoint

Приложение .3 . .АНКЕТНА .КАРТА .за .7 . .клас
Най-учтиво .Ви .молим .да .попълните .настоящата .анонимна .„Анкетна .карта“, .за .което .Ви .благо-

дарим .предварително . .Моля, .отбележете .вашият .отговор .като .поставите .знака .„“ .в .квадратче-
то . .Възможни .са .повече .от .един .отговор . .Други .въпроси .изискват .да .напишете .вашето .мнение .

1 . . Какво . постигнахте . след . приключване . на . обучението . по . Информационни . технологии . (т .е . .
какво .мога .да .правя .сега, .което .не .съм .могъл .преди)?

 .y Зная .кои .са .основни .технически .параметри .на .компютърната .система .и .тяхното .вличние
 .y Да .настройвам .операционната .система .на .ниво .потребителски .интерфейс
 .y Зная .средствата .и .методите .за .защита .на .информация
 .y Да .използвам .антивирусна .програма
 .y Да .създавам .и .съхранявам .текстов .документ
 .y Да .въвеждам .текст .съдържащ .специални .знаци .и .символи .в .текстов .документ
 .y Да .създавам .и .оформям .таблица .със .средствата .на .текстообработваща .програма
 .y Да .вмъквам, .оформям .и .позиционирам .– .художествен .надпис, .графична .форма, .текстово .

каре, .рамка .в .текстов .документ
 .y Да .прехвърлям .данни .между .няколко .текстови .документа
 .y Да .проектирам, .създавам .и .форматирам .електронна .таблица
 .y Да .извършвам .основни .операции .с .клетки .и .области .в .електронни .таблици .и .работни .ли-

стове .в .работана .книга
 .y Да .сортирам .данни .по .зададени .критерии
 .y Да .прилагам .вградени .функции
 .y Зная .кои .са .основните .типове .диаграми .и .тяхното .предназначение
 .y Да .създавам .и .оформям .диаграми .и .графики .за .графично .интерпретиране .на .данни
 .y Да .опечатвам .таблица .и .избрани .части .от .нея
 .y Да .създавам .компютърна .презентация .по .зададена .тема
 .y Да .използвам .звукови .ефекти, .диаграми .и .таблици .в .компютърна .презентация
 .y Да .запазвам .компютърна .презентация .в .различни .файлови .формати
 .y Зная .да .представям .презентация .пред .публика

2 . . Какво .смятате .за .доказателство .за .своите .постижения?
 .y Чувството .на .удовлетворение
 .y Коментарите .на .съученици .и .учители
 .y По-добрите .оценки
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3 . . Как .постигнахте .добри .резултати?
 .y Потърсих .помощ
 .y Упражнявах .се
 .y Справих .се .сам

4 . . Как .бихте .приложили .придобитите .знания .и .умения .в .нови .ситуации?
 .y Като .използвам .чужда .помощ
 .y Като .получавам .указания
 .y Самостоятелно

5 . . След .приключване .на .обучението .по .Информационни .технологии, .кои .от .посочените .умения .
се .формираха .у .Вас?

 .y Зная .и .умея .как .да .създам .текстов .документ, .опирайки .се .на .моите .знания .и .умения
 .y Зная .и .умея .как .да .създам .електронна .таблица, .опирайки .се .на .моите .знания .и .умения
 .y Зная .и .умея .как .да .създам .презентация, .опирайки .се .на .моите .знания .и .умения
 .y Зная .и .умея .как .да .използвам .електронна .поща
 .y Умея .самостоятелно .да .се .справям .с .поставените .задачи .по .информационни .технологии
 .y Зная .и .умея .как .да .използвам .информационните .технологии .за .учебни .цели

6 . . Кои .умения .смятате .за .приоритетни .и .върху .кои .още .трябва .да .поработите?
 .y Ако .съм .мотивиран, .мога .да .се .науча .как .да .управлявам .дейноста .си
 .y Умението .да .се .справям .с .нови .задачи
 .y Използването . на . информационните . технологии . за . постигане . на . учебни . цели . по . други .

учебни .предмети
7 . . Каква .е .средната .Ви .оценката .по .Информационни .технологии .до .момента?

 .y Среден
 .y Добър
 .y Много .добър
 .y Отличен

8 . . Отговаря .ли .поставената .Ви .оценка .на .вашите .знания, .умения .и .постижения?
 .y Да
 .y В .известна .степен
 .y Не

9 . . Влияе .ли .похвалата .от .учителя .към .теб .за .поставените .задачи .в .часовете .по .Информацион-
ни .технологии?

 .y Да
 .y В .известна .степен
 .y Не

10 . . С .която .програма .сте .работели .преди .да .започнете .да .я .изучавате .в .часовете .по .информа-
ционни .технологии?

 .y С .нито .една
 .y Paint
 .y MS .Word
 .y MS .Excel
 .y MS .PowerPoint

11 . . Какви .съществени .грешки .допускате .при .изпълнение .на .поставена .от .учителя .задача .по .ин-
формационни .технологии?

12 . . Преодолени .ли .са .грешките, .които .сте .допускали .при .поставени .от .учителя .задачи?
 .y Да
 .y До .известна .степен
 .y Не

13 . .  .С .кои .от .посочените .програми .се .чувствате .компетентни .за .работа?
 .y С .нито .една
 .y Paint
 .y MS .Word
 .y MS .Excel
 .y MS .PowerPoint
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ОбЩ МОДЕл НА УЕб-бАЗИРАНА сИсТЕМА НА сРЕДНОТО ОбРАЗОВАНИЕ

GENEral moDEl of WEb-baSED SySTEm of SEcoNDary EDucaTIoN
Vanya Emilova lazarova, 
plovdiv university „paisij hilendarski“

abstract. .The .paper .presents .a .general .model .of .Web-based .system .of .secondary .education, .with .the .ability .to .
integrate .existing .and .future .information .systems, .providing .conditions .for .effective .management, .maintenance .
and .implementation .of .the .learning .process . .Discusses .existing .solutions, .relevant .to .the .subject .area . .Discussed .the .
content .of .the .concept .of .innovation .in .secondary .education . .The .proposed .model .is .designed .based .on .research .
and .analysis .of .existing .applied .in .secondary .education .web-based .solutions .nationally .and .internationally . .It .is .
consistent .with .the .regulations, .policies .and .strategies .in .the .field .of .secondary .education .on .the .one .hand .and .on .
the .other .– .with .the .needs .of .the .different .actors .in .the .learning .process .

Keywords: web .based .system, .secondary .education, .innovation, .ICT, .model, .specification .of .requirements

Въведение
Нарастващите .потребности .на .обучаемите, .повишените .отговорности .на .участниците .в .об-

разователния .процес, .свързани .с .провеждане .процеса .на .обучение, .обслужването .му, .както .и .нелес-
ната .задача, .свързана .с .управлението .на .едно .училище .придобиват .ново .измерение .в .условията .на .
активно .ползване .на .непрекъснато .развиващите .се .информационни .и .комуникационни .технологии .
(ИКТ) .и .интернет .в .средното .образование . .

Съществуващи .решения, .релевантни .с .предметната .област
Най-общо .дейностите .в .едно .училище .могат .да .се .разглеждат .на .три .нива, .като .структурата .е .

йерархична . .На .първо .равнище .са .общите .дейности, .извършвани .от .различни .субекти .на .процеса .на .
обучение .(учител, .секретар, .директор) . .Те .имат .организационен .характер .(класно .ръководство, .кни-
га .на .подлежащите, .материална .книга, .ученически .картон, .дневник .на .класа, .прием, .маркетинг, .кон-
тролно-помощна .дейност .и .др .) .и .са .свързани .с .обслужването .на .процеса .на .обучение . .На .второ, .по-
високо .равнище, .са .дейностите, .свързани .със .самото .провеждане .на .процеса .на .обучение . .Това .са .дей-
ности, .свързани .със .съдържателната .част .на .образованието .– .преподаване, .учене . .Съпоставяйки .по-
нятията .образование .и .обучение, .дидактическата .литература .[2] .[3] .[4] .ги .класифицира .в .съотно-
шение .на .цел .към .средство . .Понятието .образование .е .свързано .с .резултативната .страна .на .обуче-
нието, .а .понятието .обучение .– .с .неговата .процесуално .дейностна, .организационна .и .технологич-
на .особеност .и .е .средство .за .постигане .на .поставената .цел . .На .трето, .най-високо .равнище, .са .дей-
ностите, .свързани .с .осигуряване .и .поддържане .качеството .на .предлаганото .средно .образование . .

 .y Национално .ниво
Във .Висшето .образование .(ВО) .има .разработени .и .внедрени .информационни .системи .и .прототи-

пи, .обслужващи .всяко .от .посочените .по-горе .нива .на .дейности . .Такива .са .разработените .в .ПУ .„Па-
исий .Хилендарски“ .– .PeU, .BEST, .СИРИУС, .КОМПАС-ОК, .Софийски .университет .– .ARCADE, .Русенски .
университет .– .eLSe .и .др . .Следващата .таблица .показва .кратко .описание .на .посочените .примери .[5]

Таблица 1. Уеб-базирани системи, приложими във висшето образование

Процес .на .обучение система Кратко .описание

Провеждане PeU, .BEST

PeU: .Управление .на .е-курс .с .помощта .на .нелинейна .потоко-
ва .структура, .описание .на .учебни .материали .и .ресурси; .ре-
ализиране .на .различни .обучаващи .и .оценяващи .адаптивни .

стратегии; .следене .прогреса .на .обучаемия; .създадени .прото-
типи .PeU1 .0, .PeU2 .0

BEST: .Осигурява .поддръжка .на .целия .жизнен .цикъл



425

информатика и информационни технологии

на .виртуалния .процес .на .обучение .– .от .дефиниране .на .цели-
те .на .обучение, .конструиране .на .електронни .курсове .и .вир-
туални .общества, .до .оценяване .на .резултатите .и .качест-

вото .на .преподаване

Обслужване СИРИУС

администриране .на .обучението .– .поддържа .данни .за .орга-
низационната .структура, .административния .и .техниче-
ския .персонал, .студентите .(в .т .ч . .докторантите) .и .пре-
подавателите, .резултатите .от .обучението .и .предоставя .
информационни .услуги, .свързани .с .финансиране, .кредитира-
не, .комуникации, .средства .за .обучение .(напр . .за .е-обучение), .

връзки .с .други .институции .и .др .

Управление
КОМПАС-

ОК .
оценка .на .качеството .с .приложимост .в .различни .институ-

ции .в .образователната .сфера

Под .влияние .на .технологичните .предизвикателства .на .съвремието, .в .което .живеем .тези .създа-
дени .решения .са .уеб-базирани .и .се .работи .в .посока .на .постигане .висок .интегритет .между .тях .и .оси-
гуряване .на .достъпност .

За . нуждите . на . средното . образование . (СО) . има . създадени . уеб-базирани . регистри . и . системи . на .
МОМН, .които .обслужват .отделни .процеси .в .предметната .област . .Например: .регистър .на .подлежа-
щите, .регистър .на .записаните .в .първи .етап .на .СО, .регистър .на .издадените .дипломи .за .средно .обра-
зование, .регистър, .свързан .с .резултатите .от .външното .оценяване .на .учениците, .система .обслуж-
ваща .дейностите .от .проект .„Успех“ .и .др . .Те .са .създадени .за .да .улесняват .процесите, .свързани .с .упра-
влението .и .взимането .на .решения .в .средното .образование .от .страна .на .МОМН . .Това .има .своите .по-
ложителни .и .отрицателни .страни . .

Положителните страни: .на .най-високо .равнище .в .управлението, .съсредоточено .в .министерство .
на .образованието .(МОМН) .вече .има .стъпки, .свързани .със .стратегията .за .развитие .на .средното .об-
разование, .заложена .в .Европейската .рамка .за .интелектуален .и .устойчив .растеж .(EUROPЕ .2020), .коя-
то .има .следната .основна .цел .[1]: .да се повиши качеството на всички степени на образование и обучение 
в ЕС, като се съчетаят качество и равнопоставеност, като се стимулира мобилността на студентите и 
на обучаемите, и се подобри ситуацията с осигуряване на работа за младите хора. .

Отрицателните страни: .съществуващите .уеб-базирани .системи .имат .ниска .степен .на .интегра-
ция . .Основното .им .предназначение .е .да .обезпечат .административното .обслужване .на .средното .об-
разование .от .гледна .точка .на .МОМН . .В .отделните .системи .информацията .се .въвежда .от .предста-
вител .на .даденото .училище .(обикновено .директор .или .друго .квалифицирано .лице) .като .на .отори-
зирания .потребител .му .се .налага .да .помни .URL .адресите .на .съответните .системи, .както .потреби-
телските .имена .и .пароли .за .достъп . .Това .допълнително .обременява .работата .му . .Липсва .обратна .
връзка .в .реално .време . .

За .провеждане .процеса .на .обучение .и .обслужването .му .съществуват .също .софтуерни .решения, .
достъпни .през .уеб .(например .„Електронен .дневник“), .но .все .още .малко .училища .внедряват .подобни .
иновации . .Вероятните .причини .са .свързани .с .непознаване .на .системите, .липса .на .знания .за .внедрява-
нето .им, .страх .от .изтичане .на .информация, .страх .от .евентуален .мониторинг .и .оценяване .от .по-
високо .равнище .в .йерархията, .липса .на .мотивация, .липса .на .нормативна .база, .осигуряваща .внедрява-
нето .и .активното .използване .на .тези .решения .

Практически .на .училищно .ниво .липсва .система, .която .да .подпомага, .протичащите .процеси .в .не-
го .– .образователни .услуги, .обслужващи .дейности, .получаване .на .обратна .връзка, .анализи, .взимане .на .
решения, .свързани .с .развитието .на .даденото .училище .и .др .

Извод:
Съществуващите . проблеми . в . образованието . и . в . частност . в . СО . от . една . страна, . изисквания-

та .към .една .съвременна .информационна .система, .разгледани .в .[6] .от .друга, .и .не .на .последно .място .
действащите .нормативи .и .наложените .с .тях .държавни .документи, .политики .и .стратегии .в .облас-
тта .на .средното .образование, .определя .необходимостта .от .наличие .на .уеб-базирана .информацион-
на .система .на .средното .образование, .която .да .интегрира .трите .нива .на .дейности .– .обслужване, .
провеждане .и .оценка .на .качеството .на .предлаганото .обучение
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 .y Международно .равнище
В .международен .план .съществуват .множество .среди .за .електронно .обучение, .както .комерсиал-

ни .– .Angel .6 .2, .ARIADNE, .Blackboard, .COSE, .Desire2Learn, .Microsoft .Class .Server .и .др, .така .и .с .отворен .
код .– .Atutor, .Claroline, .FLE3, .Moodle, .Sakai, .dotLRN, .ILIAS .и .др . .[4] .Представените .среди .за .електронно .
обучение, .базирани .на .отворен .код, .изследвани .в .[4] .и .[7], .притежават .основни .функции .за .управле-
ние .на .обучението .и .на .учебното .съдържание; .поддържат .определени .стандарти .и .спецификации .– .
SCORM, .IMS-LD, .EML, .свързани .със .съдържателната .част .на .процеса .на .обучение . .Нито .една .от .из-
следваните .среди .не .предлага .завършен .цикъл .в .предметната .област, .според .съвременните .изисква-
ния .

В .резултат .на .национални .политики .в .областта .на .СО .в .редица .държави, .има .създадени .интег-
рирани .системи .с .реализация .на .две .нива: .министерско .и .училищно .ниво . .Стремежът .е: .интегриране .
на .управлението .на .знанията, .уменията .и .резултатите .от .обучението .от .една .страна .и .сътруд-
ничеството .и .екипната .работа .от .друга; .обединение .на .директори, .учители, .ученици .и .родители; .
осигуряване .на .възможности .на .отделните .образователни .институции .да .използват .софтуерни .ре-
шения .за .собствено .обслужване; .предоставяне .на .достъп .до .информация .в .реално .време, .включител-
но .до .онлайн .образователни .ресурси .и .средства .за .оценка .

Извод:
Постигането .на .основната .цел, .заложена .в .европейската .рамка .за .развитие .на .средното .образо-

вание .Европа .2020 .изисква .наличието .иновации, .бързина .на .реагиране(възприемчивост), .производи-
телност .и .компетенция, .съпътстващи .трите .типа .дейности, .предмет .на .разглеждане .в .настояща-
та .работа, .а .именно: .управление, .обслужване .и .провеждане .на .процеса .на .обучение . .Ето .защо .наличи-
ето .на .интегрирана .уеб-базирана .система .на .средното .образование .ще .изведе .средното .образование .
на .качествено .по-високо .равнище .

 .y Иновации .в .средното .образование
Образованието .без .иновации .е .образование, .което .не .вдъхновява . .Иновациите .в .образованието .и .

тяхното .внедряване .продължават .да .са .без .нормативна .уредба . .Но .са .ключов .елемент .в .стратегиче-
ските .документи .за .развитие .на .средното .образование . .Има .изготвен .проект .на .Закон .за .иновации-
те, .който .предвижда .създаване .на .Национален .иновационен .фонд . .Регламентът .за .иновациите .в .об-
разованието .е .необходим .не .само .от .гледна .точка .на .държавната .администрация, .но .и .от .позиция-
та .на .учениците .и .родителите . .На .този .етап .работата .по .проекти .в .българското .училище .е .сред-
ство .за .внедряване .на .новости .в .образоването . .Но .за .да .има .ефективност .въвеждането .на .иновации .
е .необходимо .паралелно .да .се .влагат .средства .както .за .обновяване .на .материално .техническата .база .
на .едно .училище, .така .и .за .непосредственото .внедряване .на .съвременни .ИКТ .и .своевременна .квали-
фикация .на .учителите .за .работа .с .тях .

С .оглед .на .предложените .в .настоящата .статия .нива .на .дейности .в .българското .училище .инова-
циите .могат .да .се .разглеждат .в .следните .няколко .аспекта: .иновации .в .управлението, .иновации .в .пре-
подаването, .иновации, .свързани .с .поддръжка .и .обслужване .процеса .на .обучението .

 .y Иновации, .свързани .с .поддръжка .и .обслужване .процеса .на .обучение
Голяма .част .от .административното .обслужване .на .процеса .на .обучение .може .да .бъде .реализира-

но .като .уеб-базирана .система, .така .че .пълноценно .и .ефективно .да .се .обслужват .всички .нива .на .дей-
ности .в .едно .училище, .с .отчитане .правата .на .отделните .субекти .в .процеса .и .контролиране .на .дос-
тъпа .до .съответната .информация . .В .ПУ .„Паисий .Хилендарски“ .[9] .е .разработена .подобна .система, .
реферирана .като .СИРИУС .и .адаптивния .подход .е .подходящ .избор . .Главна .причина .за .този .избор .е .фа-
ктът, .че .при .проектиране .на .посочената .система .е .използван .интегративния .подход, .свързан .с .пре-
доставяне .информационни .услуги .във .всички .нива .на .дейност .на .едно .училище .– .обслужване, .провеж-
дане, .управление, .както .и .поддръжка .на .връзки .с .външни .институции .

 .y Иновации .в .средното .образование, .свързани .с .преподаването
Иновациите .в .средното .образование, .отнасящи .се .до .преподаването .включват: .нови .начини .за .

съвместно .създаване, .идентификация, .обобщаване .и .обмен .на .учебни .ресурси .и .метаданни; .използва-
не .на .Web .2 .0; .нови .форми .на .общуване .между .обучаеми .и .преподаватели .(в .сравнение .с .цифровата .
изолация, .при .която .на .обучаемия .е .предоставен .някакъв .цифров .материал .и .той .го .преглежда .сам .
на .компютъра .си); .използване .на .среди .за .обучение .с .по-високо .ниво .на .персонализация .и .с .фокус .вър-
ху .обучаемия; .документация .на .личните .компетенции, .реализирано .чрез .използването .на .електрон-
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но .портфолио .с .възможност .за .описание .на .лични .планове .за .развитие .и .посочване .на .компетенции-
те; .предлагане .на .нови .форми .на .обучение .– .формално/неформално; .в/извън .класната .стая; .по-висока .
степен .на .мотивация .чрез .предлагане .на .активно, .емоционално .и .базирано .на .изследователския .под-
ход .обучение; .използване .на .вградени .интегрирани .решения .(например .LMS .и .Web .2 .0), .вместо .използ-
ването .на .отделни .системи; .тенденция .за .по-активно .използване .на .виртуални .светове, .например .
Second .life .и .сериозните .игри .

За .успешно .прилагане .на .посочените .по-горе .иновации .е .необходимо .учителите .да .познават .ос-
новни .модели .за .проектиране .на .обучението .и .свързаните .с .тях .стандарти

 .y Иновации .в .управлението
За .ефективно .провеждане .на .учебен .процес .е .необходимо .политика .на .всяко .едно .училище .по .от-

ношение .квалификацията .на .учителите .да .бъде .активна .и .обвързана .както .с .резултатите .на .уче-
ниците, .така .и .с .допълнителното .заплащане .на .учителите . .Прилагат .се .форми .на .оценяване .труда .
на .учителя, .както .и .форми .за .самооценка .качеството .на .предлаганото .образование . .Към .настоящия .
момент .няма .софтуерна .система, .която .да .автоматизира .дейностите .по .осигуряване .на .качество-
то .в .средното .образование . .Трудностите .при .създаване .на .специализирани .инструменти .за .управле-
ние .на .качеството .са .породени .от .факта, .че .на .оценяване .подлежат .различни .обекти .и .субекти, .ня-
ма .стандартизирани .методики .и .процедури .за .оценяване .на .качеството .им .

В .различните .сфери .на .дейност .на .средното .училище .могат .да .бъдат .използвани .различни .мето-
дики .за .оценяване .на .различни .образователни .обекти .и .субекти . .Примерна .комплексна .методика .е .
предложена .в .[14] . .Тя .е .с .йерархична .структура, .на .3 .равнища .– .области .за .оценяване, .критерии .и .ин-
дикатори . .Методиката .дефинира .7 .области .за .оценяване .– .„Преподаване .и .учене“, .„Проверка .и .кон-
трол“, .„Среда .(ученик, .клас, .училище)“, .„Училищно .партньорство .и .външни .отношения“, .„Училищен .
мениджмънт“, .„Професионализъм .и .развитие .на .персонала“ .и .„Вътрешен .контрол .на .качеството .на .
обучението“ . .За .всяка .област .са .определени .между .2 .и .6 .критерия .за .оценяване, .чиято .оценка .се .сфор-
мира .на .базата .246 .индикатора . .

В .Пловдивския .университет .е .разработено .първото .по .рода .си .приложение .за .автоматизира-
не . на . процедурите . по . (само)оценяване . и . акредитация . във . висшето . образование, . реферирано . ка-
то .КОМПАС-ОК .[8] . .То .поддържа .множество .базови .функционалности .– .моделиране .на .методи-
ки ./ .критериални .системи, .конфигуриране .на .процедури .(вкл . .избор .на .звена, .които .ще .участват .в .
оценъчната .процедура, .дефиниране .на .етапи, .задаване .роли .на .потребителите), .управление .на .ро-
ли .и .потребители, .самооценяване .(вкл . .посочване .на .доказателствени .ресурси .за .степента .на .из-
пълнение .на .индикатор), .оценяване .(вкл . .мотивиране .на .поставената .оценка), .генериране .на .докла-
ди .(самооценяващи .и .оценяващи .доклади, .експертни .карти) .и .справки .и .др . .Софтуерното .прило-
жение .използва .компонентен .модел .на .критериални .системи .за .оценяване .на .качеството .на .обуче-
нието . .При .него .логиката .на .управление .на .йерархичния .модел .на .критериалната .система .е .отде-
лена .от .управлението .на .функционалността, .необходима .за .различните .типове .оценъчни .елемен-
ти, .потребителски .роли .и .случаи .на .употреба .[12] . .Това .позволява .лесно .персонализиране .на .прило-
жението .и .поетапна .разширяемост .на .функционалностите .му . .Метамодела .на .методиките .е .из-
ложен .в .[13] .

КОМПАС-ОК . е . експериментирано . успешно . в . 17 . програмни . акредитации . на . професионални . на-
правления . и . докторски . програми . в . Пловдивския . университет . и . институционалната . акредита-
ция .на .висшето .училище .– .за .генериране .на .доклад-самооценка, .и .в .3 .институционални .акредита-
ции .(Югозападен .университет .„Неофит .Рилски“, .Софийски .университет .„Св . .Климент .Охридски“ .
и .Бургаски .университет .„Проф . .Асен .Златаров“) .за .оценяване, .от .членовете .на .експертните .групи . .
Уеб-базирана .е .и .е .подходяща .за .адаптиране .към .нуждите .на .средното .образование . .Към .настоящия .
момент .се .провеждат .експерименти .с .КОМПАС-ОК .за .автоматизиране .на .дейностите .по .оценява-
не .на .педагогическия .персонал .[15], .в .съответствие .с .Наредба .№ .1 .от .4 .01 .2010 .г . .за .работните .запла-
ти .на .персонала .в .звената .от .системата .на .народната .просвета .[16] .

 .y Общ .модел .на .уеб-базирана .система .на .средното .образование
Настоящата .секция .има .за .цел .да .представи .общ .модел .на .уеб-базирана .система .на .средното .об-

разование .(СО), .с .възможност .за .интеграция .на .съществуващи .и .бъдещи .ИС .в .предметната .област .– .
СО, .предоставящи .условия .за .ефективно .управление, .обслужване .и .провеждане .на .процеса .на .обуче-
ние . .Предлагания .подход .е .адаптиране .на .действащи .информационни .системи, .обслужващи .дейнос-
ти .във .ВО .
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Графично .представения .във .фигура 1 концептуален .модел .представя .уеб-базираната .система .на .
средното .образование .като .обединение .на .две .главни .уеб-базирани .системи .обозначени .като .„Минис-
терско .ниво“ .и .„Училищно .ниво“ . .

фигура 1. Общ модел на уеб-базирана система на средното образование

 .y Система .„Министерско .ниво“
Създадената .информационна .система .на .МОМН, .достъпна .на .адрес .www .mon .bg .към .момента .има .

функциите .на .„Дъска .за .съобщения .на .национално .ниво“ . .Има .връзка .„Други .институции“, .включи-
телно .към .регионални .инспекторати, .но .към .момента .липсва .единна .политика, .свързана .със .сътруд-
ничеството .и .управлението .на .знания .– .важен .компонент .за .осигуряване .и .поддръжка .на .качество-
то .на .средното .образование . .Информацията .има .най-общо .информативен .характер .и .заинтересо-
ваните .страни .(в .случая .училищата) .са .поставени .в .ролята .на .търсещи . .

 .y Система .„Училищно .ниво“
В .настоящия .модел .фокусът .е .върху .средното .училище .и .предоставената .информация .от .МО-

МН, .конкретно .свързана .с .подаване .на .справки .към .МОМН .и/или .регионалните .инспекторати, .пред-
лагани .обучения .и .друга .полезна .информация .за .двете .страни, .се .вижда .от .сайта .на .самото .учили-
ще .чрез .оторизиран .достъп . .Така .отделните .субекти .в .образователния .процес .имат .достъп .до .ак-
туална .информация, .пряко .свързана .с .дейността .им .само .от .едно .място .– .през .сайта .на .собствено-
то .си .училище .

 .y Подсистема .„Сътрудничество .и .управление .на .знанията“
Тази .част .от .общия .модел .включва .съвместната .работа .между .двете .нива .– .министерско .и .учи-

лищно . .Това .са .дейности .като .поддръжка .и .управление .квалификацията .на .учителите; .оценка .и .ана-
лиз .на .предлаганото .обучение .и .получените .резултати; .оценка .и .анализ .на .ползите .от .нововъведе-
ния; .обучения, .свързани .с .новостите .и .тяхното .приложение .в .учебния .процес; .споделяне .на .опит; .
вземане .на .управленски .решения, .свързани .със .стратегията .и .мисията .на .даденото .училище .и .воде-
щи .до .развитието .му; .управление .и .обновяване .на .учебната .документация .с .отчитане .на .мнението .
на .ученици, .родители .и .работодатели .и .др . .

 .y Подсистема .„Административно .обслужване“ .
Тя .поддържа .данни .за .организационната .структура .на .училището, .непедагогическия .и .педаго-

гически .персонал, .ученици, .родители, .предмети, .текущи .и .срочни .оценки; .отсъствия .и .наказания .
на .ученици .и .преподаватели; .предоставя .информационни .услуги, .свързани .със .стипендии .на .учени-
ци .и .други .видове .финансирания .както .на .ученици, .така .и .на .непедагогически .и .педагогически .персо-
нал, .управление .на .взаимно .спомагателна .каса .(ВСК), .управление .на .отпуски .и .други .неприсъствени .
форми .на .работа .на .служители .и .учители, .комуникации, .връзка .с .МОМН .и .други .институции .и .др . .

 .y Подсистема .„Управление .на .обучението“
Големият .набор .от .съществуващи .среди .за .електронно .обучение .с .отворен .код, .опитът .на .ви-

сшето .образование .в .България, .както .и .непрекъснато .увеличаващият .се .брой .на .уеб-базирани .систе-
ми .за .обучение .на .средни .и .висши .училища .в .България, .Европа .и .света .станаха .предпоставка .да .бъде .
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избрана .средата .за .електронно .обучение .Moodle, .на .база .на .която .да .се .създаде .подсистемата .за .упра-
вление .на .обучението .в .средното .училище . .Moodle .интегрира .в .себе .си .както .множество .обслужва-
щи .учебния .процес .функции, .така .и .голям .набор .от .функционалности, .базирани .на .световни .стан-
дарти .за .обучение .[10], .свързани .с .провеждането .на .учебния .процес, .които .могат .да .се .използват .от .
учителя .при .проектиране .на .обучението .– .една .нова .иновационна .област .за .развитие, .подходяща .за .
повишаване .квалификацията .на .българския .учител .

 .y Подсистема .„Управление .на .потребители“ .и .Подсистема .„Сигурност .и .управление .на .дос-
тъпа“

Все .още .масово .българското .училище .използва .сайта .си .с .представителна .цел . .Има .специализира-
на .информация, .различна .за .отделните .субекти .на .образователния .процес . .Наличието .на .подсисте-
ма .„Управление .на .потребители“ .ще .повиши .персонализацията .на .системата . .Основни .групи .потре-
бители .на .„Училищно .ниво“ .са .директор, .административен .секретар, .ученик, .учител, .родител, .екс-
перт .РИО . .Всички .те .имат .специфични .роли .и .следва .да .имат .различен .достъп .и .права .до .отделните .
функции .на .училищната .система . .

 .y Подсистема .„Класно .ръководство“
Фокусът .в .представения .общ .концептуален .модел .е .функционалност, .свързана .с .управление .на .

класното .ръководство .в .едно .училище .– .отсъствия .на .ученици, .наказания, .картон .на .ученик, .час .на .
класния .ръководител; .комуникация .с .родител, .ученик, .личен .лекар; .и .др . .Данните .трябва .да .се .съхра-
няват .на .локално .ниво, .а .не .в .обща .база .данни, .функционалност .предоставена .от .системата .„Елек-
тронен .дневник“, .достъпна .от .www .bgclass .net . .Има .вътрешно-училищна .информация, .която .дирек-
торите .и .учителите .не .желаят .да .бъде .достъпна .извън .рамките .на .училището .

Подсистеми .„Управление .на .проекти .и .клубове .по .интереси“
Тези .две .подсистеми .имат .функционалности .от .общ .характер, .като .разликата .между .тях .е, .че .

управлението .на .проекти .трябва .да .бъде .достъпно .за .ръководителите .им .(роля .учител), .докато .
управлението .на .клубове .по .интереси .може .да .бъде .достъпно .като .функционалност .за .учениците .

 .Заключение .и .бъдеща .работа
Моделирането .на .подобна .интегрирана .уеб-базирана .система .е .сложна .и .трудоемка .задача, .изло-

жена .на .непрекъснати, .динамично .променящи .се .обстоятелства . .Представения .в .настоящата .рабо-
та .общ .модел .е .отворен .за .модификация .и .допълване . .Направеното .кратко .представяне .на .отделни-
те .подсистеми .е .ориентирано .към .потребителите .на .системата .и .има .характеристиките .на .пред-
варителна .спецификация .на .изискванията .– .база .за .изготвяне .на .същинската .документация, .свърза-
на .със .спецификацията .на .изискванията . .За .изготвянето .Ӝ .се .използва .стандарта .IEEE, .както .е .опи-
сано .[11] . .Разработването .на .документа .се .извършва .на .няколко .стъпки: .предварителни .изисквания; .
по-точно .специфициране .на .понятията .– .разработват .се .версии .на .речник, .съдържащ .основните .по-
нятия; .по .нататък .всяко .едно .от .изискванията(функционалностите) .трябва .да .бъде .специфицира-
но .в .по-големи .детайли– .тази .стъпка .включва .разработка .на .документа .„Спецификация .на .изисква-
нията“ . .

Интересна .област .за .развитие .е .представянето .на .решения, .съобразени .с .международните .стан-
дарти, .свързани .с .модулите, .предоставящи .услуги .за .управление .на .обучението .на .училищно .ниво, .в .
това .число .преподаване, .учене, .получаване .на .обратна .връзка .както .за .качеството .на .подготовка .на .
учениците, .така .и .за .качеството .на .предлаганите .обучителни .и .тестови .материали . .
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abstract. In .the .present .paper .a .didactic .model .for .organizing .and .implementing .of .specialized .training .in .
Informatics .and . Information .Technology . in .upper . secondary .education . is .presented . .A . teaching .methodology .
which .aims .an .improved .specialized .training .in .Informatics .and .Information .Technology .in .secondary .schools .
is .proposed . .Some .of . the .main .aspects . referring . to . the . technology .of . the . teaching .model .design .are .discussed .
and .the .separate .parts .of .the .proposed .model, .namely .aims .and .expected .results .from .the .training, .curriculum .
and .common .themes, .system .of .terms .and .skills, .methodology .of .teaching .and .didactic .tools .are .outlined . .Step-
by-step .methodological .tools .have .been .developed .for .teaching .two .modules .on .the .curriculum .in .Informatics .
and .Information .Technology .in .the .secondary .schools: .„Event-driven .programming .in .graphical .user . interface .
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Environment“ .and .„Integration .of .activities .and .documents“ . .A .set .of .problems .with .different .difficulty . levels .
is .proposed . .It .enables .the .successful .realization .of .the .model’s .aims . .The .presented .model .can .be .considered .as .
an . innovative .pedagogical .practice .which .has .already .been . implemented .at . some .Bulgarian .schools .and .which .
contributes .to .the .cognitive .activity .and .development .of .the .students . .The .paper .is .meant .for .teachers .in .Informatics .
and .Information .Technologies .

Keywords: Informatics, . Information . Technologies, . methods . of . teaching, . specialized . training, . event-driven .
programming, .Visual .Basic, .Visual .C#, .Visual .Basic .for .Applications, .macro, .education .

Въведение
България .има .големи .традиции .в .преподаването .на .Информатика .и .Информационни .технологии . .

Учебният .предмет .„Информатика“ .е .въведен .като .задължителен .предмет .в .българското .училище .
през .1986 .г ., .а .„Информационни .технологии“ .(ИТ) .– .през .1994 .г . .Днес .тези .учебни .дисциплини .имат .
своето .място .в .подготовката .на .българските .ученици . .Развива .се .и .методиката .на .обучение .по .ин-
форматика .и .информационни .технологии .

Бурното .развитие .на .новите .технологии .и .навлизането .на .компютрите .и .информационните .
технологии .във .всички .сфери .на .живота .неминуемо .налага .съответни .изисквания .и .към .образовател-
ната .система .– .тя .трябва .да .реагира .адекватно .на .необходимостта .да .се .подготвят .кадри, .способ-
ни .да .използват .и .развиват .новите .технологии .

Обучението .на .добри .програмисти .и .качествени .специалисти .в .областта .на .информатиката .и .
информационните .технологии .е .сложен .и .продължителен .процес, .тъй .като .сферата .на .информати-
ката .и .информационните .технологии .непрекъснато .се .развива . .Необходимо .е .непрекъснато .усъвър-
шенстване .и .обогатяване .на .учебното .съдържание .по .информатика .и .информационни .технологии, .
осъвременяване .на .учебния .процес .чрез .прилагане .на .иновативни .методи .и .средства .за .обучение . .Те-
зи .фактори .от .своя .страна .допринасят .за .формиране .и .изграждане .на .конкурентноспособни .специа-
листи-информатици .с .изградени .професионални .компетентности, .които .успешно .да .се .справят .с .
предизвикателствата .на .информационното .общество .и .динамиката .на .съвременния .свят . .

В . днешно . време . се . чувства . нуждата . от . квалифицирани . програмисти . с . професионални . компе-
тентности .и .задълбочени .познания .в .областа .на .информатиката .и .ИТ . .За .да .се .удовлетворят .тези .
нужди, .обучението .им .трябва .да .започва .още .в .средното .училище . .По .сега .действащия .учебен .план .
тези .учебни .дисциплини .се .изучават .както .в .задължителната, .така .и .в .профилираната .подготовка .

В .действащите .учебни .програми .по .информатика .за .средното .училище .са .определени .5 .ядра .на .
учебно .съдържание: .Информация .и .формални .модели, .Компютърни .системи, .Операционни .системи, .
Алгоритми .и .структури .от .данни, .Програмиране . .В .профилираната .подготовка .главната .тежест .
пада .върху .последните .две .ядра: .Алгоритми .и .структури .от .данни .и .Програмиране .

Учебната .програма .по .Информатика .за .ХI-ХII .клас, .предвижда .4 .основни .направления .[12]: .
• . Усвояване .на .технологията .за .визуално .програмиране, .т . .нар . .„програмиране, .управлявано .от .

събития“ .в .среда .на .графичен .потребителски .интерфейс .
• . Завършване .и .обобщаване .на .учебното .съдържание, .свързано .със .структури .от .данни, .алгори-

тми .и .програмиране . .Качественото .изразяване .на .един .алгоритъм .изисква .избор .на .подходя-
ща .структура .от .данни, .а .също .така .и .изследване .на .математическите .свойства .на .обекти-
те, .които .участват .в .него . .Получените .знания .и .умения .при .изучаване .на .модула .„Дискретна .
математика“ .ще .бъдат .от .полза .при .усвояване .на .принципите .на .алгоритмизацията, .вклю-
чително .и .оценка .на .сложността .на .алгоритми .

• . Знания . за . компютърната . система . като . комплекс . от . взаимосвързани . технически . устрой-
ства .

• . Знания .за .същността .и .основните .функции .на .операционните .системи . .Формиране .на .знания .
и .умения .за .работа .(вкл . .програмиране) .в .условията .на .конкретна .ОС .и .локална .мрежа .

Основно .място .в .учебната .програма .се .отделя .на .усвояването .на .една .съвременна .и .широко .из-
ползвана .технология .за .визуално .програмиране, .т . .нар . .„програмиране, .управлявано .от .събития“ .в .
среда .на .графичен .потребителски .интерфейс .(ГПИ) . .Основните .принципи .и .възможности .на .този .
вид .програмиране .следва .да .бъдат .конкретизирани .и .изложени .чрез .специфична .среда .и .технология .за .
автоматизиране .на .програмирането .

В .наши .дни .визуалното .програмиране .е .специфична .област .от .софтуерната .индустрия .и .е .ос-
новно . средство . за . разработване . на . софтуерни . продукти . . С . непрекъснатото . развитие . и . усъвър-
шенстване . на . технологиите . и . средствата . за . изграждане . на . графичен . потребителски . интерфейс, .
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процесът .на .създаване .на .приложни .програмни .продукти .все .повече .се .превръща .и .в .дизайнерска .дей-
ност . .Тя .е .необходима .за .създаване .на .ефективен .и .достъпен .графичен .потребителски .интерфейс .и .
максимално .удобни .за .работа .интерфейсни .форми .на .приложенията . .

През .последните .няколко .години .за .преподаване .на .модула .„Събитийно .програмиране .в .среда .на .
графичен .потребителски .интерфейс“ .в .средното .училище .се .използваше .предимно .средата .на .Visual .
Basic .6 .0 . .Наличието .на .лицензиран .софтуер .за .визуална .разработка .на .приложения .с .прозоречно-ба-
зиран .графичен .потребителски .интерфейс .и .степента .на .професионална .подготовка .и .квалифика-
ция .на .преподавателя .по .информатика .в .средното .училище .са .предпоставка .за .успешно .използване .и .
на .други .среди .за .създаване .на .програми, .управлявани .от .събития .за .нуждите .на .профилираното .обу-
чение .по .информатика . .Напоследък, .в .учебната .практика .се .наблюдава .и .преподаване .на .събитийно .
програмиране .на .базата .на .езика .C#, .като .все .по-голямо .приложение .за .нуждите .на .обучението .по .ин-
форматика .в .средното .училище .намират .и .безплатните .версии .Express .Edition .на .средите .Visual .Basic .
и .Visual .C# .от .пакета .Visual .Studio .

Една .от .основните .цели .на .профилираното .обучение .по .информационни .технологии .е .разширя-
ване .и .задълбочаване .на .практическите .и .приложните .умения .и .подготовката .на .учениците .в .облас-
тта .на .компетентно .използване .на .информационните .и .комуникационните .технологии .при .реша-
ването .на .проблеми .от .различен .характер .във .всекидневието, .професионалната .практика .и .социал-
ната .сфера, .като .за .целта .прилагат .общи .и .специализирани .възможности .на .потребителските .про-
дукти .с .общо .предназначение .

Много .често .в .практиката .на .програмистите .се .налага .да .бъдат .разширени .и .автоматизирани .
множество .дейности .по .обработка .на .документи, .създадени .със .средствата .на .MS .Office . .Задълбоче-
ното .познаване .на .Visual .Basic .for .Applications .(VBA) .и .технологията .за .създаване .на .интегрирани .до-
кументи .позволява .реализацията .на .тези .дейности .

В .учебната .програма .по .информационни .технологии .за .профилирана .подготовка .в .ХI .клас .е .вклю-
чен .за .изучаване .модула .„Интегриране .на .дейности .и .документи“ .в .рамките .на .100 .учебни .часа . .В .то-
зи .модул .е .включена .за .изучаване .темата .„Разширяване .на .възможностите .на .потребителски .проду-
кти .с .общо .предназначение .чрез .вградените .средства .за .програмиране“ .[12] .

С .помощта .на .VBA .могат .да .се .създават .кратки .описателни .програми, .с .които .могат .да .се .упра-
вляват .автоматично .често .повтарящи .се .действия, .манипулации .с .обекти .и .действия, .ръчното .из-
пълнение .на .които .предизвиква .известна .сложност . .Същевременно .VBA .е .и .много .мощен .език .за .про-
грамиране, .с .който .могат .да .се .създават .реални .програми .във .всички .приложения .на .MS .Office, .благо-
дарение .на .които .ще .се .автоматизира .решението .и .изпълнението .на .много .сложни .задачи .от .реал-
ния .живот .и .ежедневие .

Усвоените .знания .и .формираните .умения .в .профилираното .обучение .по .информатика .и .ИТ .ще .
създадат .добра .основа .за .след .училищното .професионално .израстване .и .реализация .на .учениците . .За-
дълбоченото .изучаване .и .усвояване .на .основните .принципи .на .събитийното .програмиране, .техно-
логията .за .създаване .на .интегрирани .документи .и .механизмите .за .приложение .на .вградени .средства .
за .програмиране .при .автоматизиране .на .редица .дейности .за .обработка .на .документи .ще .допринесе .
за .повишаване .на .качеството .на .подготовката .на .бъдещите .специалисти .в .областта .на .софтуера . .

Технология за проектиране на дидактически модел за профилирано обучение по информатика и 
информационни технологии в гимназиален етап

В .настоящата .разработка .е .представен .примерен .дидактически .модел .за .организиране .и .провеж-
дане .на .профилирано .обучение .по .информатика .и .информационни .технологии .в .гимназиален .етап .на .
обучение .в .средното .училище . .Предложена .е .технология .и .методика .на .преподаване, .насочена .към .по-
вишаване .на .качеството .на .профилираното .обучение .по .информатика .и .информационни .техноло-
гии .в .гимназиален .етап .

Основните .компоненти .на .констриурания .модел .са:
• . Цели .и .очаквани .резултати .от .обучението;
• . Учебна .програма .и .основни .теми .на .учебно .съдържание;
• . Система .от .понятия .и .умения;
• . Методика .за .преподаване;
• . Дидактически .инструментариум .
Важно .условие .при .осъществяване .на .обучението .е .темите .от .учебното .съдържание, .целите .и .

очакваните .резултати .да .бъдат .ясно .посочени . .
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Проектирането .на .модела .за .профилирано .обучение .преминава .през .няколко .етапа:
• . Описание .на .целите .и .очакваните .резултати .под .формата .на .учебни .дейности, .учебно .съ-

държание;
Таксономиите .играят .важна .роля .в .теорията .на .обучението . .Те .позволяват:
• . Правилно .да .се .определят .и .степенуват .целите .и .задачите .на .обучението; .
• . Разностранно .планиране .на .дейностите .в .процеса .на .обучението; .
• . Да .се .обособяват .познавателните .структури .в .обучението; . .
• . Да .се .формулират .проблеми .и .да .се .поставят .задачи .пред .обучаемите; .
• . Да .се .подбират .оценъчни .инструменти, .адекватни .на .поставяните .цели; .
• . По .резултатите .от .обучението .и .изпитаните .от .обучаемите .трудности .да .се .коригира .

процеса .на .обучение . .
Целите .и .очакваните .резултати .включват .това, .което .ученикът .ще .знае .и .ще .умее .в .края .на .

обучението .по .разглежданата .тема . .Определянето .им .включва: .
• . Дефиниране .на .целите .и .очакваните .резултати .по .информатика .и .информационни .техноло-

гии .под .формата .на .учебни .дейности, .насочени .към .формиране .на .система .от .знания .и .уме-
ния .чрез .ефективно .решаване .на .учебни .и .реални .практически .задачи .и .формиране .на .творче-
ска .инициатива;

• . Целите .и .очакваните .резултати .са .свързани .с .критериите .за .оценяване .
Формираните .в .процеса .на .обучение .знания .и .умения .трябва .да .бъдат .основа .за .ефективно .ре-

шаване .на .практически .и .професионални .задачи . .Затова .процесът .на .обучение .трябва .да .има .индук-
тивен .характер .– .знанията .да .не .се .дават .в .готов .вид, .а .да .се .овладяват .в .процес .на .творческо .ре-
шаване .на .поставените .от .преподавателя .общи .и .частни .проблеми .и .в .процес .на .решаване .на .систе-
ма .от .задачи .

• . Формиране .на .система .от .основни .понятия .и .умения;
Една .от .важните .задачи .на .обучението .е .формиране .на .система .от .понятия, .които .са .важен .

фактор .в .процеса .на .усвояването .на .система .от .основни .знания .за .дадена .наука .
Всяко .научно .понятие .и .системата .от .научни .понятия .изпълняват .редица .функции, .основни-

те, .от .които .са:
1 . . Понятие .– .важно .средство .за .подредено .мислене;
2 . . Системата .от .научни .понятия .се .явява .концентрация .от .знанията, .които .позволяват .на .

човек .да .осмисля .явления;
3 . . Научното .познание .е .важно .средство .за .ориентиране .в .съвкупността .от .предмети .и .явле-

ния .в .действителността;
4 . . В .системата .от .понятия .се .отразява .натрупания .от .човека .опит, .а .овладяването .на .съвкуп-

ност .от .знания .се .явява .главно .условие .за .развитие .на .науката .
Процесът .на .формиране .на .понятия .в .съзнанието .на .обучаемия .се .състои .от .няколко .етапа .[1]: .

възприятие; .усещане; .представа; .образуване .на .понятието; .усвояване .на .понятието . .При .въвеждане .
на .понятията .в .дадена .методика .се .представят .четирите .основни .компонента .– .съдържание, .обем, .
термин, .който .означава .понятието .и .определение .

• . Методика .за .преподаване .и .методически .инструментариум
Представена .е .образователна .среда .и .методика .на .преподаване .за .организиране .и .провеждане .на .

профилирано .обучение .по .информатика .и .информационни .технологии .в .гимназиален .етап .на .обуче-
ние .в .средното .училище . .Разработен .е .методически .инструментариум .за .профилирано .обучение .по .
„Информатика“ .и .„Информационни .технологии“ .за .преподаване .на .следните .два .модула .от .учебно-
то .съдържание:

• . „Събитийно .програмиране .в .среда .на .графичен .потребителски .интерфейс“;
• . „Интегриране .на .дейности .и .документи“, .като .по-детайлно .е .разгледана .темата .„Разширя-

ване .на .възможностите .на .потребителски .продукти .с .общо .предназначение .чрез .вградените .
средства .за .програмиране“ . .

Описание .на .модела .за .профилирано .обучение .по .информатика .и .информационни .технологии .в .
гимназиален .етап

1 . . Цели .и .очаквани .резултати .на .модела .в .профилираното .обучение .по .информатика
1 .1 . .Цели
• . Овладяване .на .основните .принципи, .понятия, .средства .и .технологии .за .създаване .на .прило-
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жен .софтуер .в .среда .на .събитийно .програмиране .и .графичен .потребителски .интерфейс;
• . Създаване .на .първоначални .умения .за .прилагане .на .средствата .на .визуалното .програмиране .в .

интегрирана .среда .за .разработка .и .на .тази .основа .разширяване .на .знанията .на .учениците .за .
възможностите .на .технологиите .на .информационното .общество;

• . Развитие .на .умения .за .алгоритмично .мислене .у .учениците, .които .последователно .се .изграж-
дат .и .допълват .с .усвояване .на .умения .за .създаване .на .базови .обектно .ориентирани .софтуер-
ни .приложения .с .опростен .графичен .интерфейс;

• . Насърчаване .на .учениците .за .изследователска .дейност .и .творческо .прилагане .на .формирани-
те .знания .и .умения .за .проектиране .и .създаване .на .настолни .(desktop) .приложения .с .прозоре-
чно .базиран .ГПИ .при .решаване .на .реални .практически .задачи;

• . Формиране .на .знания .и .умения .за .анализиране .и .съпоставяне .на .различни .гледни .точки .и .реша-
ване .на .задачи .в .различни .варианти;

• . Развитие .на .умения .за .работа .в .екип .и .сътрудничество .при .разработване .на .групови .проек-
ти . .

1 .2 . .Очаквани .резултати .на .ниво .учебна .програма
В .резултат .от .обучението .по .информатика .за .ХI .и .ХII .клас, .второ .равнище, .касаещо .модула .„Съ-

битийно .програмиране .в .среда .на .ГПИ“ .ученикът .трябва .да:
• . изброява .и .описва .основните .принципи, .понятия, .средства .и .технологии .за .създаване .на .соф-

туер .в .конкретна .среда .за .визуално .програмиране .и .ГПИ; .
• . умее .да .работи .в .конкретна .интегрирана .среда .за .визуална .разработка .с .ГПИ;
• . изброява .и .прилага .основните .алгоритмични .конструкции .и .оператори .на .езика .за .програми-

ране;
• . създава .в .среда .на .събитийно .програмиране .основни .структури .от .данни .и .реализира .основ-

ни .операции .за .работа .с .тях;
• . умее .да .настройва .и .използва .обекти .за .създаване .на .програмни .продукти .в .среда .за .събитий-

но .програмиране .с .ГПИ;
• . умее .да .програмира .подразбиращи .се .и .други .събития .за .елементи .на .ГПИ;
• . умее .да .създава, .редактира, .тества .и .изпълнява .програмни .приложения .с .ГПИ;
• . изброява, .настройва .и .използва .обекти .от .средата .за .програмиране .за .обработка .на .данни .от .

конкретна .система .за .управление .на .база .от .данни .(СУБД) .
2 . . Учебна .програма .и .основни .теми .на .учебно .съдържание .при .изучаване .на .модула .„Събитийно .

програмиране .в .среда .на .графичен .потребителски .интерфейс“
В .процеса .на .изучаване .на .модула .„Събитийно .програмиране .в .среда .на .графичен .потребителски .

интерфейс“ .трябва .да .бъдат .разгледани .следните .пет .основни .теми:
Основни .понятия .на .събитийното .програмиране .и .ГПИ .
• . Въведение .в .събитийното .програмиране .при .ГПИ .– .събитие; .свързани .събития; .паралелизъм; .

обект, .клас .и .екземпляр, .свойство, .метод .
• . Структура .на .програмите .при .ГПИ .– .форма, .елемент .– .Control, .масив .от .елементи, .модул, .

проект, .активна .форма .и .елемент .(control), .фокусиран .елемент, .традиционни .процедури .и .
функции, .събитийни .процедури .

• . Принципи .на .визуалното .програмиране .(създаване .на .форми .и .елементи .върху .тях .по .време .
на .проектиране, .настройване .на .свойствата .на .обектите .по .време .на .проектиране .и .по .вре-
ме .на .изпълнение на .програмата, .използване .на .свойствата .по .време .на .изпълнение .на .програ-
мата) .

Основни .елементи .на .езика .за .програмиране .(Visual .Basic .или .C#) .
• . Прости .типове .данни .(традиционни .и .нови);
• . Структурирани .типове .данни .(статичен .и .динамичен .масив, .логически .запис .= .потребител-

ски .тип);
• . Видимост .(област .на .действие) .и .време .на .живот .на .променливите .(локални, .глобални, .меж-

динни);
• . Оператори .за .основните .алгоритмични .конструкции .за .структурно .програмиране;
• . Работа .с .обекти .(обектова .променлива, .колекции .от .обекти .и .тяхното .обхождане);
• . Дефиниране .и .използване .на .процедури .и .функции .(формални .и .фактически .параметри .предава-

ни .по .позоваване .и .по .стойност, .променлив .брой .параметри, .позиционни .и .ключови .параметри) .
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Обекти .на .ГПИ .
• . Основни .свойства .на .обектите .на .ГПИ .(име, .видим .– .Visible, .разрешен .– .Enabled, .използван .

шрифт .и .цвят, .местоположение, .подравняване .на .надписа, .местоположение .в .потребител-
ския .ред .на .обхождане);

• . Основни .събития .на .обектите .на .ГПИ .(натискане .на .клавиш, .влачене, .пускане .и .щракване .на .
мишката, .активиране .и .деактивиране .на .обект, .зареждане .и .активиране .на .форма, .заявка .за .
изгонване .и .изгонване .на .форма);

• . Прости .обекти .за .ГПИ .(текстова .кутия .– .TextBox, .етикет .– .Label, .команден .бутон .– .Button, .
рисунка .– .Picturebox);

• . Обекти .за .реализиране .на .избор .в .ГПИ .(рамка .– .GroupBox, .кутия .с .отметка .– .CheckBox, .бу-
тон .за .взаимно .изключващ .се .избор .– .RadioButton, .комбинирана .кутия .– .ComboBox, .списъчна .
кутия .– .ListBox, .картон .– .TabControl .и .ивица .с .инструменти .– .ToolStrip);

• . Връзка . между . форми . и . допълнителни . възможности . за . диалог . с . потребителя . (съобщение, .
пряк .вход, .стандартен .диалог .за .избор .на .име .на .файл .(OpenFileDialog, .SaveFileDialog), .шрифт .
(FontDialog) .и .цвят .(ColorDialog));

• . Анимирани .изображения .и .изчертаване .графика .във .форми .(обект .часовник .– .Timer, .простран-
ство .System .Drawing, .GDI+ .функции .на .Windows, .специфични .методи .и .свойства .за .чертане) .

• . Проектиране .на .менюта .(стандартно .и .йерархично .меню, .контекстно .меню, .добавяне .и .пре-
махване .на .елемент .от .меню) .

Взаимодействие .с .ОС .
• . Оператори .и .обекти .за .връзка .с .ОС .(оператори .за .работа .с .файлове, .обекти .приложение .– .

App, .екран .– .Screen, .принтер .– .Printer .и .контейнер .– .Clipboard) .
• . Грешки .по .време .на .изпълнение .на .програмата .и .възможности .за .обработката .им .(и .отмяна .

на .обработката .на .грешки, .получаване .на .информация .за .възникналата .грешка, .генериране .на .
потребителски .грешки .по .време .на .изпълнение) .

Връзка .с .база .от .данни .(БД) .
• . Използване .на .БД . .Обекти .за .достъп .до .бази .от .данни .(елементи .на .ГПИ, .които .могат .да .се .

превързват .към .БД, .таблица .– .DataGrid, .създаване .на .извадка .от .БД .и .навигация .в .нея) .
• . Създаване .на .отчети .чрез .използване .на .БД .(елементи .на .отчет, .разработване .и .отпечатва-

не .на .отчет) .
Примерна .учебна .програма .за .изучаване .на .модула .„Събитийно .програмиране .в .среда .на .ГПИ“ .в .

профилираното .обучение .по .информатика
В .[13] .е .представена .подробно .разписана .учебна .програма .за .модул .„Събитийно .програмиране .в .

среда .на .ГПИ“ .с .разпределение .на .учебните .часове. В .тази .програма .от .общо .87 .учебни .часа .са .предви-
дени .50 .часа .за .упражнение . .Ето .защо .считаме, .че .въпроса .за .ролята .и .мястото .на .задачите .в .модула .
е .съществен .за .учителя, .преподаващ .предмета . .В .края .на .модула .са .предвидени .10 .учебни .часа .за .раз-
работка .и .защита .на .самостоятелен .проект .

3 . . Цели .и .очаквани .резултати .на .модела .в .профилираното .обучение .по .информационни .техно-
логии

3 .1 . .Цели:
• . Разширяване .и .задълбочаване .на .практическите .и .приложните .умения .и .подготовка .на .учени-

ците .в .областта .на .компетентно .използване .на .информационните .и .комуникационни .тех-
нологии .при .решаването .на .проблеми .от .различен .характер .във .всекидневието, .професионал-
ната .практика .и .социалната .сфера .

• . Формиране .на .умения .за .създаване .на .кратки .програми .чрез .вградените .средства .за .програми-
ране .на .потребителските .продукти .с .общо .предназначение .за .автоматизиране .на .работата .
с .файлове .и .документи .

• . Насърчаване .на .учениците .за .изследователска .дейност .и .творческо .прилагане .на .формирани-
те .знания .и .умения .за .автоматизиране .на .работата .с .файлове .и .документи .чрез .използване .
на .вградени .средства .за .програмиране .

• . Формиране .на .знания .и .умения .за .анализиране .и .съпоставяне .на .различни .гледни .точки .при .
групови .дискусии .и .обсъждане .относно .реализации .на .реални .практически .задачи .в .различни .
контексти .

• . Развитие .на .умения .за .работа .в .екип .и .сътрудничество .при .разработване .на .групови .проекти .
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3 .2 . .Очаквани .резултати .от .профилираното .обучение .по .ИТ .по .предложения .модел
В .резултат .от .обучението .ученикът .трябва .да:
• . познава .предназначението, .възможностите .и .областите .на .приложение .на .вградените .сред-

ства .за .програмиране .в .потребителски .продукти .с .общо .предназначение;
• . познава .предназначението .и .общата .структура .на .макродефинициите;
• . знае .основните .структури .от .данни .и .начините .за .представянето .им;
• . умее .да .създава .кратки .програми .чрез .вградените .средства .на .потребителските .продукти;
• . умее .да .инсталира .и .изтрива .макродефиниции;
• . познава .обектните .модели .на .отделните .приложения .от .MS .Office;
• . умее .да .реализира .и .използва .потребителски .прозорци .с .ГПИ .в .среда .на .приложение .от .паке-

та .MS .Office;
• . знае .и .разбира .връзката .между .програмните .продукти .и .хардуера .на .компютърната .система .
4 . . Основни .теми .на .учебно .съдържание .при .изучаване .на .модула .„Интегриране .на .дейности .и .до-

кументи“ .в .профилираното .обучение .по .ИТ
В .процеса .на .профилирано .обучение .по .информационни .технологии .в .гимназиален .етап .при .изу-

чаване .на .темата .„Разширяване на възможностите на потребителски продукти с общо предназначение 
чрез вградените средства за програмиране“ .предлагаме .да .бъдат .разгледани .следните .основни .теми .и .
елементи .на .учебното .съдържание .[10]:

5 . . Начално .запознаване .с .технологията .на .Visual .Basic .for .Applications . .
Начални .понятия .във .Visual .Basic .for .Applications; .понятието .макрос .(макродефиниция); .старти-

ране .на .Visual .Basic .for .Applications; .видове .макроси .
6 . . Изпълнение, .редактиране .и .изтриване .на .макродефиниции .
Изпълнение .на .макродефиниции .в .среда .на .главно .приложение .и .в .среда .на .Visual .Basic .Editor; .реда-

ктиране .на .макродефиниции; .изтриване .на .макродефиниции .
7 . . Основи .на .езика .Visual .Basic .for .Applications .
Типове .данни .във .VBA; .деклариране .на .променливи; .оператори .(изрази .за .управление) .във .VBA; .про-

цедури .и .функции .във .VBA; .вградени .функции .InputBox .и .MsgBox .за .диалог .с .потребителя .по .време .на .
изпълнение .

8 . . Обектни .модели
Обекти, .свойства .и .методи; .обекти .колекции; .база .на .колекция; .йерархия .в .обектните .модели; .

обектни .променливи .
9 . . Обектен .модел .на .Microsoft .Excel .
Обект .Application; .обект .Workbook; .обект .WorkSheet; .обект .Range; .обект .Chart; .обект .PivotTable .

и .др .
10 . . Обектен .модел .на .Microsoft .Word .
Обект .Application; .обект .Document; .обекти .Section .и .HeaderFooter; .обекти .Range .и .Selection; .обект .

Chart; .обекти .Find .and .Replace; .обект .Table; .обект .List, .обекти .Font .и .Paragraph, .обект .Template .и .др .
11 . . Обектен .модел .на .Microsoft .PowerPoint .
Обект .Application; .обект .Presentation, .обект .Slide; .обекти .SlideShowWindow .и .SlideShowView; .обект .

Shape;обект .SlideShowTransition; .обект .ActionSetting .и .др .
12 . . Обектен .модел .на .Microsoft .Access .и .DAO .обектен .модел .
Обектен . модел . на . Access . (обект . Application; . обекти . Form, . Report, . Module; . обекти . Label, . TextBox, .

CommandButton, . CheckBox, . OptionButton, . ListBox, . ComboBox, . Image . и . др .) . . DAO . обектен . модел . (обект .
Database; .обект .Connection; .обектиTableDef .и .QueryDef; .обект .Field; .обект .Recordset; .обект .Relation .и .др .)

13 . . Елементи .на .графичния .потребителски .интерфейс .във .Visual .Basic .for .Applications . .Потреби-
телски .диалогови .кутии .

Същност . на . графичния . потребителски . интерфейс; . основни . елементи . на . графичния . потреби-
телски .интерфейс; .обектът .UserForm; .Windows .елементи .(Form .Controls .и .ActiveX .Controls) .в .среда .на .
приложение .от .пакета .MS .Office; .палитра .Toolbox .в .среда .на .Visual .Basic .Editor .

14 . .  .Защита .и .сигурност
Защита .на .програмния .код; .защита .от .макроси, .произхождащи .от .несигурни .или .непознати .из-

точници; .нива .на .сигурност .срещу .макро-вируси .
15 . . Система .от .понятия .и .умения .за .разглеждания .модел .за .профилирано .обучение .по .информа-

тика .и .ИТ .в .гимназиален .етап
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Тенденцията .на .бурното .развитие .на .технологиите .и .появата .на .множество .нови .езици .за .про-
грамиране .налагат .разглеждането .на .понятията .в .сферата .на .информатиката .да .бъде .в .максимална .
степен .независимо .от .конкретен .език .и .интегрирана .среда .за .визуално .програмиране .

Основни .умения, .касаещи .профилираното .обучение .по .информатика .по .предложения .модел:
• . Формиране .и .развитие .на .умения .за .разработване .на .графичен .потребителски .интерфейс .с .

визуални .средства .при .създаване .на .приложения .с .ГПИ .по .зададен .образец;
• . Формиране .и .развитие .на .умения .за .моделиране .и .разработване .на .графичен .потребителски .

интерфейс .с .визуални .средства .при .създаване .на .приложения .с .ГПИ .по .зададена .функционал-
ност;

• . Формиране .и .развитие .на .умения .за .създаване .на .приложения .с .подходящ .дизайн .и .оформление .
на .ГПИ .чрез .прилагане .на .правилен .подбор .на .подходящи .елементи .на .ГПИ .в .съответствие .с .
необходимата .функционалност .на .графичния .интерфейс .на .приложението;

• . Формиране .и .развитие .на .умения .за .програмиране .на .подразбиращи .се .и .други .събития .за .ос-
новни .елементи .на .ГПИ;

• . Формиране .и .развитие .на .умения .за .реализиране .на .графика .и .анимация .в .приложения .с .ГПИ;
• . Формиране .и .развитие .на .умения .за .реализиране .на .приложения .с .ГПИ .за .връзка .с .бази .от .данни .
Основни .умения, .касаещи .профилираното .обучение .по .информационни .технологии .по .предложе-

ния .модел: .
• . Формиране .и .развитие .на .умения .за .създаване .на .кратки .програми .чрез .вградените .средства .за .

програмиране .на .потребителските .продукти .с .общо .предназначение .
• . Формиране .и .развитие .на .умения .за .създаване, .редактиране .и .изтриване .на .макродефиниции;
• . Формиране .и .развитие .на .умения .за .реализиране .и .използване .на .потребителски .форми .с .ГПИ .

за .автоматизиране .на .работата .с .документи .в .MS .Office . .
• . Формиране .и .развитие .на .базови .умения .за .създаване .на .реални .програми .във .всички .приложе-

ния .на .MS .Office, .благодарение .на .които .ще .се .автоматизира .решението .и .изпълнението .на .
много .сложни .задачи .от .реалния .живот .и .ежедневие .

16 . . Методически .инструментариум .за .профилирано .обучение .по .информатика .и .информацион-
ни .технологии .в .гимназиален .етап

16 .1 .Методически .инструментариум .за .профилирано .обучение .по .информатика .при .преподаване .
на .темата .„Събитийно .програмиране .в .среда .на .графичен .потребителски .интерфейс“

Изучаването .на .събитийно .програмиране .в .профилираната .подготовка .по .информатика .в .сред-
ното .училище .чрез .подходящо .подбран .набор .от .учебни .задачи .с .различна .степен .на .сложност .дава .
възможност .на .учениците .да .се .запознаят .с .основните .принципи .и .възможности .на .визуалното .про-
грамиране .и .да .усвоят .основни .технологии .и .механизми .за .реализиране .на .програми, .управлявани .от .
събития .с .достъпен .графичен .потребителски .интерфейс . .

Основни типове задачи за модула „събитийно програмиране в среда на графичен потребител-
ски интерфейс“

В .курса .на .обучение .за .модула .„Събитийно .програмиране .в .среда .на .ГПИ“ .трябва .да .бъдат .разгле-
дани .следните .пет .типа .задачи .[9]:

• . Първият .тип .задачи .включва .набор .от .упражнения .за .усвояване .на .ГПИ .и .работа .с .основни-
те .елементи .от .него .(базови .задачи) .

• . Вторият .тип .задачи .е .за .формиране .на .знания .и .умения .за .реализиране .на .графика .и .анимация .
• . Третият .тип .задачи .е .посветен .на .работата .с .масиви .от .елементи .на .ГПИ .и .създаване .на .ко-

лекции .от .обекти .
• . Четвъртият .тип .задачи .реализира .потребителски .настроени .приложения .за .връзка .с .бази .

от .данни .
• . Петият .тип .задачи .включва .създаване .на .стандартни .Windows .приложения, .съдържащи .ме-

нюта . .
За .да .се .изгради .едно .приложение .с .ГПИ .трябва .последователно .да .бъдат .изпълнени .следните .три .

етапа:
• . Рисуване .на .потребителския .интерфейс .на .приложението;
• . Настройка .на .свойства .на .елементите .на .ГПИ .в .режим .на .проектиране .на .приложението; .
• . Добавяне .на .програмен .код .към .приложението . .
Системата .от .задачи .по .информатика .за .модула .„Събитийно .програмиране .в .среда .на .ГПИ“ .е .ка-

тегоризирана .и .систематизирана .в .шест .основни .групи .и .осигурява:
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• . запознаване .с .основните .принципи .и .концепции .на .събитийното .програмиране .и .системати-
зация .на .новите .знания;

• . усвояване .на .техниките .и .механизмите .за .работа .с .най-често .използваните .елементи .на .гра-
фичния .потребителски .интерфейс .при .създаване .на .приложения .с .прозоречно-базиран .ГПИ;

• . развитие .и .усъвършенстване .на .знанията .и .уменията .на .учениците .при .изучаване .на .допъл-
нителни .дейности, .за .които .са .необходими .нови .знания .и .умения;

• . обобщаване .на .знанията .и .тяхното .практическо .приложение .при .решаване .на .проблеми .от .
реалния .живот .и .ежедневие .

Базови .задачи .за .усвояване .на .графичния .потребителски .интерфейс .и .работа .с .основните .него-
ви .елементи .

В .базовите .задачи в .обучението .по .събитийно .програмиране .[2, .6] .трябва .да .бъдат .включени .ка-
тегории .задачи, .с .които .се .акцентира .върху .запознаване .с .предназначението .и .възможностите .на .
следните .основни .елементи .(обекти) .на .ГПИ, .които .се .използват .често .при .изграждане .на .графичен .
потребителски .интерфейс:

• . етикет .– .за .показване .на .текст .(надписи) .върху .формата;
• . команден .бутон .– .за .реализиране .на .действия .(команди);
• . текстово .поле .– .за .въвеждане .на .всякакви .текстови .данни .в .режим .на .изпълнение . .Допълни-

телно .може .да .бъде .осъществен .контрол .на .въвеждането .на .данни .в .текстовото .поле;
• . изображение .– .за .визуализиране .на .графични .изображения;
• . списъчна .кутия .– .за .изобразяване .на .списък .от .символни .низове .за .избор;
• . комбинирана .кутия .– .за .редактиране .на .текст .с .възможност .за .избор .и .от .падащ .списък;
• . кутии .с .отметка .(контролни .кутии) .– .за .избор .на .независими .по .между .си .възможности .от .

типа .Да/Не; .
• . радиобутон .(изборен .бутон) .– .за .алтернативен .избор .на .една .от .няколко .взаимно .изключва-

щи .се .възможности .
В .резултат .от .обучението .на .този .базов .етап .ученикът .трябва .да:
• . Знае .да .моделира .и .разработва .графичен .потребителски .интерфейс .с .визуални .средства;
• . Умее .да .избира .подходящ .елемент .на .ГПИ .в .съответствие .с .необходимата .функционалност .

на .графичния .интерфейс;
• . Умее .да .настройва .свойствата .на .елементите .на .ГПИ .в .режим .на .проектиране .и .режим .на .из-

пълнение;
• . Знае .да .програмира .подразбиращи .се .и .други .събития .за .основни .елементи .на .ГПИ .
• . Знае .механизма .за .деклариране .на .променливи .и .умее .да .декларира .и .използва .локални .и .глобал-

ни .променливи .
• . Знае .механизма .за .извикване .на .една .събитийна .процедура .в .друга .
Втори .етап .на .стъпаловидния .методически .инструментариум .за .изучаване .на .темата .„Съби-

тийно .програмиране .в .среда .на .ГПИ“
Използваме .идеята .за .стъпаловиден .инструментариум .[2] .и .като .следваща .стъпка .при .обучението .

по .събитийно .програмиране .отделяме .решаването .на .задачи, .които .се .базират .на .развитие .и .комбини-
ране .на .вече .реализирани .до .момента .базови .задачи . .Акцентира .се .на .разглеждане .и .систематизиране .на .
основни .практически .принципи, .процеси .и .технологии, .играещи .важна .роля .при .изграждането .на .ефек-
тивен .графичен .потребителски .интерфейс . .Дискутират .се .някои .възможности, .които .предоставят .
средите .Visual .Basic .и .Visual .C# .и .правилния .подбор .при .използването .на .основни .елементи .на .ГПИ .за .ре-
ализиране .на .диалог .с .потребителя .по .време .на .изпълнение .на .дадено .приложение .[3] .

В .резултат .от .обучението .на .този .етап .ученикът .трябва .да:
• . умее .да .създава .приложения .с .подходящ .дизайн .и .оформление .на .ГПИ .
• . развие .и .усъвършенства .своите .умения .за .правилен .подбор .на .подходящи .елементи .на .ГПИ .в .

съответствие .с .необходимата .функционалност .на .графичния .интерфейс .на .приложението .
• . затвърди .своите .знания .и .умения .за .деклариране .и .използване .на .променливи .и .да .разбере .и .ос-

мисли .необходимостта .от .преобразуване .на .данните .в .определени .случаи . .
• . разбере .необходимостта .от .използване .на .елемент .на .ГПИ .за .групиране .във .форма .от .при-

ложение, .в .което .са .включени .групи .радиобутони, .предоставящи .различна .функционалност .
• . разбере .необходимостта .да .се .използват .масиви .от .елементи .на .ГПИ .
• . се .запознае .с .технологията .за .добавяне .на .форма .в .приложение .или .създаване .на .приложение, .

което .съдържа .повече .от .една .форми .
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На .този .етап .от .обучението .по .събитийно .програмиране .се .реализират .специфични .дидактиче-
ски .цели, .свързани .със:

• . затвърдяване .на .формираните .знания .и .усъвършенстване .на .практическите .умения .за .създа-
ване .на .програми, .управлявани .от .събития .в .конкретна .среда .за .програмиране;

• . прилагане .на .различни .алгоритми, .средства .и .технологии .за .решаване .на .реални .практически .
задачи .в .среда .на .ГПИ;

• . творческо .прилагане .на .усвоените .знания .и .умения .за .ефективно .решаване .на .проблеми .с .ком-
пютър . .

Задачи .за .формиране .на .знания .и .умения .за .реализиране .на .графика .и .анимация
На .този .етап .на .обучение .се .разглеждат .задачи .за .запознаване .с .някои .средства .и .технологии .за .

реализиране .на .графики .и .анимации .[7, .14] . .Дискутират .се .базови .средства .и .технологии .за .реализи-
ране .на .графика .и .анимация .във .Visual .Basic .и .Visual .C# . .

В .резултат .от .обучението .на .трети .етап .ученикът .трябва .да:
• . задълбочи . и . усъвършенства . своите . умения . за . правилен . подбор . на . подходящи . елементи . на .

ГПИ .в .съответствие .с .необходимата .функционалност .на .графичния .интерфейс .на .прило-
жението;

• . познава .основни .механизми .и .технологии .за .реализиране .на .анимация;
• . знае .предназначението .на .елемента .таймер .и .умее .да .го .използва .за .реализиране .на .анимация .на .

даден .елемент .на .ГПИ .или .изчертан .графичен .обект .във .формата .на .приложението;
• . познава .базови .функции .на .GDI+ .на .Windows, .достъпни .чрез .пространството .System .Drawing .

и .умее .да .прилага .основни .методи .за .изчертаване .на .графични .обекти .– .линия, .елипса, .правоъ-
гълник, .многоъгълник, .крива .и .др .;, .а .също .така .да .работи .с .изображения, .текст .и .шрифтове;

• . умее .да .декларира .и .използва .обектни .променливи;
• . осмисли .необходимостта .от .използване .на .елементи-контейнери .на .ГПИ;
• . умее .да .създава .и .извиква .обикновени .процедури .в .приложение .на .C# .или .Visual .Basic .
Задачи, .посветени .на .работата .с .масиви .от .елементи .на .ГПИ .и .създаване .на .колекции .
Масивите . от .елементи . на .ГПИ .осигуряват .удобни .начини .за .работа .с . групи .от .елементи .на .

ГПИ, .които .споделят .обща .функционалност . .Групи .от .елементи .могат .да .се .използват .за .показване .
на .свързаните .с .тях .данни .или .при .определяне .на .поведение .при .щракване .върху .елемента .[7] .

Някои .от .най-полезните .аспекти .на .масивите .от .елементи .на .ГПИ, .включват .следното:
• . Достъп .до .набора .от .елементи .със .същото .име .чрез .индекса, .което .позволява .да .се .извличат .

и .задават .свойства .по .брой .и .обхождане .през .всички .елементи .в .масива . .
• . Обработка .на .събития .за .няколко .елемента .с .един .манипулатор .на .събитие .(събитийна .про-

цедура), .както .и .извличане .и .използване .на .индекса .в .тези .събития .
• . Динамично .добавяне .или .премахване .на .елемент .по .време .на .изпълнение .
Въпреки, .че .средите .на .Visual .Basic .NET .и .Visual .C# .нямат .присъща .поддръжка .за .създаване .на .ма-

сиви .от .елементи .на .ГПИ, .възможно .е .програмно .да .се .дублират .всички .функционалностти .на .маси-
вите .от .елементи . .

Могат .да .се .използват .делегати, .за .да .се .обвържат .събития .от .множество .елементи .на .ГПИ .към .
един .манипулатор .на .събитие . .Въпреки .това, .може .да .бъде .по-удобно .да .се .включи .(обедини) .тази .
функционалност .в .един .динамичен .компонент, .който .да .използва .следното:

• . Колекция .за .индексиране .и .сортиране .на .елементи .
• . Манипулатор .на .събитие .за .обработка .на .събитие .
• . Код, .предоставящ .възможност .за .позоваване .на .контрол .и .на .неговите .членове .чрез .индекса .
• . Код .за .динамично .добавяне .и .премахване .на .елемент .на .ГПИ .от .форма .на .приложение .
В .резултат .от .обучението .на .четвърти .етап .ученикът .трябва .да:
• . да .се .запознае .с .механизма .за .добавяне .и .описание .на .клас .към .приложение .с .ГПИ .в .конкретна .

интегрирана .среда .за .визуална .разработка; .
• . усвои .технологията .за .описание .на .конструктор .на .клас;
• . развие .умения .за .реализиране .на .методи .за .динамично .добавяне .и .премахване .на .елемент .от .

форма .в .режим .на .изпълнение;
• . формира .начални .умения .за .работа .с .колекции .при .реализиране .на .масив .от .елементи .на .ГПИ .
Задачи .за .реализиране .на .приложения .за .връзки .с .бази .от .данни .
Windows .Forms .предоставя .много .обекти .на .ГПИ .за .визуализация .и .редактира .не .на .данни .– .тек-



440

ОбразОвание и технОлОгии

стови, .списъчни .и .таблични . .За .спестяване .на .време .на .разработчика .е .въведена .концепцията .„свърз-
ване .на .данни“ .(data .binding), .която .позволява .автоматично .свързване .на .данните .с .елементите .за .
тяхната .визуализация . .Свързването .на .данни .осигурява .автоматично .прехвърляне .на .данни .между .
елементи .на .ГПИ .и .източници .на .данни, .като .свързването .на .данни .е .еднопосочно .– .от .обекта .на .
ГПИ .към .източника .на .данни!

В .Windows .Forms .съществува .два .типа .свързване .на .данни:
• . Просто .свързване .(simple .binding) .– .свързване .на .елемента .на .ГПИ .с .еди .ни .чен .обект .или .едини-

чен .(текущ) .елемент .от .списък . .Такова .свър .зва .не .използваме .обикновено .с .елементи .на .ГПИ .
като .TextBox .и .CheckBox, .кои .то .показват .единична .стойност .

• . Сложно .свързване .(complex .binding) .– .свързване .на .елемент .на .ГПИ .за .реализиране .на .списък .със .
списък . .Този .тип .свързване .използваме .с .елементи .на .ГПИ .като .ListBox, .ComboBox .и .DataGrid . .
При .него .се .поддържа .текущо .избран .(активен) .елемент .от .списъка .

В .резултат .от .обучението .на .пети .етап .ученикът .трябва .да:
• . разбере .предназначението .и .да .се .запознае .с .някои .основни .свойства .на .елементи .на .ГПИ, .ре-

ализиращи .връзка .с .БД .
• . формира .основни .знания .и .умения .за .създаване .на .приложения .за .връзка .с .бази .данни .
• . усвои .технологията .за .просто .и .сложно .свързване .при .визуализиране .на .данни .от .БД .във .фор-

ма .на .приложение .
Задачи .за .формиране .на .знания .и .умения .за .реализиране .на .стандартни .Windows .приложения, .съ-

държащи .менюта .в .средата .Visual .Basic .или .Visual .C# .
На .този .етап .на .изучаване .на .темата .„Събитийно .програмиране .в .среда .на .графичен .потребител-

ски .интерфейс“ .се .разглеждат .средствата .и .технологиите .за .реализиране .на .стандартни .Windows .
приложения, .съдържащи .менюта .в .средата .на .Visual .Basic .и .Visual .C# .[4, .8] . .Важен .момент .при .реали-
зиране .на .такъв .тип .задачи .е .разглеждане .и .прилагане .на .технологията .за .създаване .на .приложения .с .
многодокументен .интерфейс .

В .резултат .от .обучението .на .този .етап .ученикът .трябва .да:
• . знае .предназначението .на .компонентите .за .реализиране .на .система .от .менюта .и .умее .да .ги .

използва .при .създаване .на .приложения .с .подходящ .дизайн .и .оформление .на .ГПИ;
• . усъвършенства .и .развие .своите .умения .за .правилен .подбор .на .подходящи .елементи .на .ГПИ .в .

съответствие .с .необходимата .функционалност .на .приложението;
• . познава .предназначението .на .компонентите .за .реализиране .на .стандартни .диалози .при .избор .

на .файл, .шрифт .и .цвят;
• . се .запознае .с .технологията .за .създаване .на .приложения .с .многодокументен .интерфейс .и .да .

разбере .и .осмисли .принципа .на .работа .на .формите .в .MDI .режим .
На .този .етап .от .обучението .по .събитийно .програмиране .могат .да .бъдат .разгледани .и .набор .от .

задачи, .даващи .възможност .за .творческо .прилагане .на .усвоените .знания .и .умения .за .ефективно .ре-
шаване .на .реални .практически .проблеми .и .задачи . .Системите .от .менюта .намират .приложения .при .
изграждането .на .информационни .системи .и .специализиран .софтуер .

Методически инструментариум за профилирано обучение по информационни технологии в 
гимназиален етап

При .преподаване .на .темата .„Интегриране .на .дейности .и .документи“ .в .профилираната .подго-
товка .по .информационни .технологии .чрез .подходящо .избрани .примерни .задачи .е .представена .техно-
логията .за .решаване .на .проблеми .от .практически .характер, .които .изискват .интегриране .на .различ-
ни .информационни .технологии .и .прилагане .на .вградени .средства .за .програмиране .при .необходимост .
от .автоматизиране .на .определени .дейности .[11] .

Системата .от .задачи .по .информационни .технологии .при .изучаване .на .темата .„Разширяване .на .
възможностите . на . потребителски . продукти . с . общо . предназначение . чрез . вградените . средства . за .
програмиране“ .осигурява:

• . запознаване .с .основните .механизми .за .автоматизиране .на .често .използвани .дейностите .при .
обработка .на .документи .с .прилагане .на .вградени .средства .за .програмиране .и .систематизация .
на .новите .знания;

• . запознаване .с .основните .механизми .за .създаване, .редактиране .и .изтриване .на .макродефини-
ции .

• . обобщаване .на .знанията .и .тяхното .практическо .приложение .при .решаване .на .проблеми .от .
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реалния .живот .и .ежедневие .
Изградената .система .от .учебни .задачи .дава .възможност .на .учениците .да .развият .и .задълбочат .

своите .практически .и .приложни .умения .в .областта .на .компетентно .използване .на .информационни-
те .технологии .и .да .формират .умения .за .използване .на .вградените .средства .за .програмиране .на .по-
требителските .продукти .с .общо .предназначение .за .автоматизиране .на .работата .с .файлове .и .доку-
менти . .Технологията .за .създаване, .редактиране .и .използване .на .макродефиниции .е .разгледана .в .сис-
тема .от .задачи .за .автоматизиране .на .определени .дейности .при .работа .с .електронни .таблици .в .сре-
да .на .MS .Excel .[10] . .

Заключение
За .получаване .на .обективна .информация .за .полезността .на .предложения .модел .е .организиран .и .

проведен .педагогически .експеримент .с .ученици .от .11 . .и .12 . .клас .на .средни .училища .в .гр . .Пловдив .с .про-
филирано .изучаване .на .предметите .„Информатика“ .и .„Информационни .технологии“ . .Постигнати-
те .резултати .дават .основание .да .се .твърди, .че .обучението .по .предложения .модел .осигурява .качест-
вена .реализация .на .целите .на .профилирано .обучение .по .информатика .и .информационни .технологии .
в .гимназиален .етап .

Предложеният .модел .за .профилирано .обучение .по .информатика .и .информационни .технологии .в .
гимназиален .етап .и .разработената .методика .за .преподаване .и .конструиране .на .знания .чрез .система .
от .задачи .съдействат .за .подобряване .на .качеството .на .обучението .по .информатичните .дисципли-
ни .в .средното .училище, .трайно .и .задълбочено .овладяване .на .основните .понятия .и .принципи .на .съби-
тийното .програмиране, .технологията .за .приложение .на .вградени .средства .за .програмиране .при .ав-
томатизиране .на .обработката .на .документи .в .MS .Office .и .осъществяване .на .учебните .цели .

Разработеният .модел .на .обучение .и .методика .на .преподаване .може .в .значителна .степен .да .под-
помогне .и .обогати .учебния .процес .в .средното .училище . .Редица .действащи .учители .по .информати-
ка .и .информационни .технологии .в .България .от .години .използват .в .своята .педагогическа .практика .и .
прилагат .в .процеса .на .обучение .значителна .част .от .предложения .методически .инструментариум . .
Благодарение .на .този .факт, .в .течение .на .времето .успяхме .да .развием .и .обогатим .системата .от .за-
дачи .и .да .конструираме .цялостен .модел .за .обучение . .
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ВЪлОВА, ТЕОДОРА ДИМИТРОВА, ДОЦ. Д-Р
ВТУ .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“ .Педагогически .колеж, .ул . .Н . .Д . .Петков .18, .5800 .Плевен
valova_teodora@abv.bg
Използване на ИкТ инструменти в междупредметния подход за развитие на ранна грамотност

ГАНЕВА, ТАНя ГАНЕВА
СОУ .„Любен .Каравелов“, .ул . .Захари .Зограф .27,6400 .гр . .Димитровград .
djawolesa@abv.bg 
Пазители на традициите

ГЕОРГИЕВА, МАРИя РАДАНОВА
54 .СОУ .„Св . .Иван .Рилски“, .ул . .Йордан .Хаджиконстантинов .№ .38, .гр . .София .
radanova06@abv.bg 
Урок, който не започва и не завършва със звънец

ГЕОРГИЕВА, ПЕТя НИкОлОВА 
СОУ .„Христо .Ясенов“, .бул . .„Руски“ .69, .2180 .гр . .Етрополе
petia_niki@abv.bg
Провокации към творческото мислене на ученика

ГЕРДжИкОВА, НИНА ДИМИТРОВА, ДОЦ. Д-Р 
ПУ .„Паисий .Хилендарски“, .филиал .Смолян, .гр . .Смолян .4700 .ул . .Дичо .Петров .№ .32
nina.gerdzhikova@yahoo.de
Възприемане на учебното съдържание по история във втория етап на общообразователното 
училище през призмата на когнитивизма

ГЪРОВ, кОсТА АНДРЕЕВ, ДОЦ. Д-Р
Пловдивски .университет .„Паисий .Хилендарски“, .Факултет .по .математика .и .информатика, .
бул . .България .236, .гр . .Пловдив .4003 .
kosgar@uni-plovdiv.bg
Един подход за преподаване на учебната дисциплина „компютърни мрежи и комуникации“

Използване на код-карти като материален (визуален) инструмент за програмиране

Подход за формиране на познавателна активност на учениците посредством свободно 
разпространяван софтуер

самооценката в обучението по информационни технологии 

Модел и методика за преподаване на Информатика и Информационни технологии в 
профилираната подготовка

ГЮРОВ, ДИМИТЪР, ПРОФ. Д-Р
СУ .„Св . .Кл . .Охридски“, .ФНПП, .бул . .„Шипченски .проход“ .№69 .А, .София .1575 .
gurov_d@abv.bg
Интерактивни технологии и формиране на европейските компетенции в предучилищна 
възраст (5 – 7-годишни деца)

ГЮРОВА, ВЕсЕлА, ПРОФ. Д-Р
СУ .„Св . .Кл . .Охридски“, .ФНПП, .бул . .„Шипченски .проход“ .№69 .А, .София .1575 .
gurova_v@abv.bg
Интерактивни технологии и формиране на европейските компетенции в предучилищна 
възраст (5 – 7-годишни деца)
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ДЕРМЕНДжИЕВ, МИТкО кОлЕВ
СОУ .„Любен .Каравелов“, .ул . .Захари .Зограф .№ .27, .гр . .Димитровград .
dermi1@abv.bg 
За по-голяма прозрачност при изразходване на средствата от делегираните бюджети

ДЕРМЕНДжИЕВА, лЮДМИлА АТАНАсОВА 
1 . .ОУ .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“, .2900 .гр . .Гоце .Делчев, .ул . .Отец .Паисий .4
l_dermendjieva@abv.bg
стимулиране на креативност чрез използване на платформата zooburst

ДИМИТРОВА, кРАсИМИРА АТАНАсОВА, ДОЦ. Д-Р 
Университет .„Проф . .д-р .Асен .Златаров“, .Факултет .по .обществени .науки, .8000 .гр . .Бургас, .
бул . .Якимов .1 .
dimitrova@dgklaz.net 
„ИТИ ДГ“ – образователен мултимедиен пакет с учебни ресурси за детската градина

Формиране на пространствено мислене чрез игра в дигитална среда

ДИМИТРОВА, ДАНИЕлА ВАклУШЕВА
ПУ .„Паисий .Хилендарски“, .ФМИ, .бул . .„България“ .236, .гр . .Пловдив .
daniela_dimitrova99@abv.bg 
Подход за формиране на познавателна активност на учениците посредством свободно 
разпространяван софтуер 

ДИМИТРОВА, ПЕНкА ПЕТРОВА, Гл. Ас. 
Пловдивски .университет .„Паисий .Хилендарски“, .Педагогически .факултет, .катедра .Начална .
училищна .педагогика, .ул . .„Цар .Асен“ .№24, .гр . .Пловдив .4000
peni.dim.bg@abv.bg
Образователната мултимедия в обучението по четене на възрастни

ДИМИТРОВА, ЦВЕТАНА сПАсОВА 
СОУ .„Христо .Ясенов“, .бул . .„Руски“ .69, .2180 .гр . .Етрополе
tsv.spasova@gmail.com
Възприемане на чужд текст

ДОГАНОВА, ЦВЕТАНкА ДИМИТРОВА 
ЧСОУ .„Св . .Георги“, .София, .бул . .„Генерал .Тотлебен“ .№2А, .ет .5, .ап .12
tsvetanka.doganova@wondergroup.eu
Надграждане на приложни знания по математика чрез природни науки и използване на 
информационни технологии

ДЮлГЕРОВА, кРЕМЕНА кАМЕНОВА – сТУДЕНТ
Университет .„Проф . .д-р .Асен .Златаров“, .Факултет .по .обществени .науки, .8000 .гр . .Бургас, .
бул . .Якимов .1 .
emito_s@abv.bg
Иновативни подходи в литературното обучение, реализирани чрез биографичния метод

ЕФТИМОВА, сЪбИНА кИРИлОВА
Университет .по .библиотекознание .и .информационни .технологии, .Катедра .„Културно-
историческо .наследство“, .бул . .Цариградско .шосе .119, .гр . .София .
eftimmova@mail.bg 
библиотерапията в образователен контекст

ЗАФИРОВА, лЮДМИлА ВЕсЕлИНОВА, Гл. Ас. 
СУ .„Св . .Кл . .Охридски“, .ФНПП, .бул . .„Шипченски .проход“ .№69 .А, .София .1574
ljudmila_zafirova@abv.bg 
Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище
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ЗАхАРИЕВА, РАЙНА сЕРГЕЕВА, ДОЦ. Д-Р 
СУ .„Св . .Кл . .Охридски“, .ДИУУ, .гр . .София, .
zaharieva_r@dir.bg 
съвременният модел на развиващите родители – подкрепящи процеса на израстване и учене 
на своите деца

ИВАНОВ, кИРИл ИВАНОВ, Гл. Ас.
ПУ .„Паисий .Хилендарски“, .ФМИ, .бул . .България .№ .236, .4003 .Пловдив, .България
ivanovkirilmail@gmail.com
За мотивационния потенциал на обучението по обектно-ориентирано програмиране

ИВАНОВА, ГАлИНА ИВАНОВА, Гл. Ас. Д-Р
Русенски .университет .„Ангел .Кънчев“, .катедра .„Компютърни .системи .и .технологии“, .ул . .
Студентска .8, .7017 .гр . .Русе .
givanova@ecs.uni-ruse.bg
съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални oбразователни 
потребности

ИВАНОВА, жАНЕТА бОжИДАРОВА 
ОДЗ .№ .14 .„Изгрев“, .гр . .Бургас .8000, .ж .к . .„Изгрев“ .до .блок .54
odz14izgrev_burgas@abv.bg
Алтруистични каузи в детската градина чрез сътрудничество с университета и НПО

ИВАНОВА, ТИНкА ДИМИТРОВА, ДОЦ. Д-Р
Университет .„Проф . .д-р .Асен .Златаров“, .Факултет .по .обществени .науки, .бул . .Проф . .Якимов .
1, .гр . .Бургас .8010 .
tinche_ivanova@abv.bg
съвременни митове за педагогическата система на Мария Монтесори

ЙОсИФОВА, бОЙкА ЦВЕТАНОВА
РИО .София-град, .ул . .Антим .I, .17, .София .1303
boikai_kaleva@abv.bg
Чуждоезиковото обучение в предучилищна възраст – необходимост и перспективи

ЙОТОВА, ГЕНОВЕВА МИхАЙлОВА
ОУ .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“, .ул . .д-р .Адриян .Атанасов .№ .8, .гр . .Ботевград .
vevi_genoveva@abv.bg
Учим и играем с KoDu

кАлОяНОВА, НАДЕжДА АНГЕлОВА, ДОЦ. Д-Р
Университет .„Проф . .д-р .Асен .Златаров“, .Факултет .по .обществени .науки, .бул . .Проф . .Якимов .
1, .гр . .Бургас .8010 .
kaloyanowa_n@yahoo.com

кАРАДИМИТРОВА, РУМяНА ИВАНОВА
Университет .„Проф . .Д-р .Асен .Златаров“, .бул . .Проф . .Якимов .1, .гр . .Бургас .8010 .
r.karadimitrova@hotmail.com
Реализиране на ефективен учебен процес в обучението по математика в първи клас чрез 
екипна организация на работа и интегриране на технологии

кАРАкОлЕВА, сТЕФкА РОМАНОВА Гл. Ас. 
Русенски .университет .„Ангел .Кънчев“, .Катедра .„Приложна .математика .и .статистика“,ул . .
Студентска .8, .7017, .гр . .Русе
skarakoleva@uni-ruse.bg
съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални oбразователни 
потребности
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кАсЪклИЕВ, НИкОлАЙ МАРИНОВ, Гл. Ас. Д-Р 
Пловдивски .университет .„Паисий .Хилендарски“, .Факултет .по .математика .и .информатика, .
бул . .„България“ .236, .4003 .Пловдив
kasakliev@uni-plovdiv.bg
към автоматизирано оценяване на педагогическия персонал в системата на средното 
образование

кИРИлОВ, НИкОлАЙ ДАФИНОВ – сТУДЕНТ
ВСУ .„Черноризец .Храбър“, .Варна
карти за игра – професии с компютри

кИРОВА, ГАбРИЕлА НИкОлОВА, Гл. Ас. 
СУ .„Св . .Кл . .Охридски“, .Факултет .по .начална .и .предучилищна .педагогика, .бул . .„Шипченски .
проход“ .№ .69 .А, .1574 .София .
gaby_kirova@abv.bg
Методика на работа с дидактически средства по математика за началните класове – МАТ +

лАЗАРОВ, бОРИслАВ ИВАНОВ, ДОЦ. Д-Р 
Институт .по .математика .и .информатика .– .БАН, .
ул . .Академик .Георги .Бончев .бл . .8, .София .1113 .
lazarov@math.bas.bg 
Две геометрични илюстрации на инфинитезималния метод

Внедряване на интегриран подход – технологични аспекти

лАЗАРОВА, ВАНя ЕМИлОВА
ПУ .„Паисий .Хилендарски“, .бул . .България .236, .4000 .гр . .Пловдив .
vanya_lazarova@yahoo.com 
Общ модел на уеб-базирана система на средното образование

лАлОВА, ДАНИЕлА сЕВЕРИНОВА
ЧСОУ .„Св . .Георги“, .бул . .Ген . .Тотлебен .2А, .ет . .5, .ап .12 .
daniella.severinova@wondergroup.eu 
Внедряване на интегриран подход – технологични аспекти

лЕГкОсТУП, МАГДАлЕНА МАРИНОВА, ДОЦ. Д-Р
Великотърновски .университет .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“, .Православен .богословски .
факултет .
m_legkostup@abv.bg
Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката

лЮбЕНОВА, ГАля ПЕТРОВА 
СОУ .„Крум .Попов“, .ул . .Иван .Вазов“ .№2, .5900 .гр . .Левски, .
galleria_lic@abv.bg 
Шест здравини по три

МАВРОВА, яНА хРИсТОВА
НБУ .„М . .Лъкатник“, .к-с .Славейков, .гр . .Бургас .
mavrova@teacher.bg 
събиране и изваждане с преминаване в 1. клас. Интердисциплинарен урок по математика

МАРАТИлОВА, ВЕРкА ДИМИТРОВА 
ОУ .„Проф .Иван .Батаклиев“, .ул . .Екзарх .Йосиф15, .4400 .гр . .Пазарджик
vmarat1968@abv.bg
Писането на приказки – път към развитие на творческото мислене
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МАРИНОВА – ДИМИТРОВА, МИлЕНА ЙОРДАНОВА
СОУ .„Бачо .Киро“, .ул . .Кирил .и .Методий .№53, .гр . .Павликени .
milena730@abv.bg
състезание по правопис на български език – успешен метод в обучението при учениците от 
начален етап

МИлЕНкОВА, ДЕсИслАВА хРИсТОВА
137 .СОУ .„Ангел .Кънчев“, .ж .к . .Люлин .1, .бул . .Европа .135, .1336 .София .
milenkova@137sou.org
Азбука с таблети

Учим и играем с KoDu

МИлкОВА, ВАлЕНТИНА сТОяНОВА 
СУ .„Св . .Климент .Охридски“, .ФНПП, .бул . .Шипченски .проход .69-А, .1574 .гр . .София
valentina.milkova@abv.bg
Приемственост между детската градина и началното училище – познавателно развитие и 
включващо образование

МИлЧЕВА, ГАля ИВАНОВА
ОУ .„Братя .Миладинови“, .к-с .Братя .Миладинови, .гр . .Бургас .
gal_im@abv.bg
Учим и играем с KoDu

МИТРЕВА, кАТя ТРИФОНОВА 
ОУ .„Професор .Иван .Батаклиев“, .ул . .Екзарх .Йосиф .15, .4400 .гр . .Пазарджик
kmitreva@abv.bg
Net Support School и „Цилиндър на истината“ – един смел експеримент в час по български език

МОМЧЕВА – ГЪРДЕВА, ГАлИНА ДИМИТРОВА, ДОЦ. Д-Р
Варненски .свободен .университет .„Черноризец .Храбър“, .
к-с .Чайка, .гр . .Варна .9007
gmomcheva@gmail.com 
Програмируеми играчки в предучилищен и начален етап на образование

карти за игра – професии с компютри

НЕДЕлЧЕВ, НЕДЕлЧО ИВАНОВ, ДОкТОРАНТ ВТУ „сВ. сВ. кИРИл И МЕТОДИЙ“
СОУ .„Бачо .Киро“, .ул . .„Кирил .и .Методий“ .53, .5200 .гр . .Павликени
n_nedelchev@abv.bg 
състезание по правопис на български език – успешен метод в обучението при учениците от 
начален етап

НЕДЕлЧЕВ, НИкОлАЙ АНЧЕВ – сТУДЕНТ
Русенски .университет, .катедра .КСТ, .
ул . .Студентска .8, .7017, .гр . .Русе
nnedelchevbg@gmail.com
съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални образователни 
потребности

НЕНОВ, МИхАИл бОРИслАВОВ
ЧСОУ .„Св . .Георги“, .ул . .Глухарче .1, .кв . .Драгалевци, .гр . .София .
mihail.nenov@wondergroup.eu 
За буквите и числата II. Интегриране на добри практики в проектно-ориентираното 
обучение в ЧсОУ „св. Георги“
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НИкОлОВ, кРАсИМИР НИкОлОВ, Гл. Ас.
Университет .„Проф . .д-р .Асен .Златаров“, .Факултет .по .Обществени .науки, .8000 .гр . .Бургас, .
бул . .Якимов .1
k_nik@abv.bg
Използването на нови изобразителни техники и материали за рисуване, 
фактор за по-високи нива на художествено-творческо възпитание 
и създаване на критерии за оценка на художествените произведения 
при деца от предучилищна възраст 

НИкОлОВ, НИкОлА ДИМИТРОВ, ИНж.
БАН .– .НИМХ-филиал .Пловдив, .бул . .Руски .139, .4000, .гр . .Пловдив
nikola.nikolov@meteo.bg
Опитът на бАН-НИМх- филиал Пловдив в използването на възможностите на Windows в 
класната стая

НИкОлОВ, НИкОлАЙ ГЕОРГИЕВ, Гл. Ас. Д-Р
Колеж .Добрич, .Шуменски .университет .„Епископ .К . .Преславски“, .ж .к . .Добротица .12, .гр . .
Добрич .9300 .
n_nikolov_d@abv.bg 
Активни методи на обучение при провеждане на семинарни занятия по „краезнание“

НИкОлОВА, АНАсТАсИя АНГЕлОВА, ИНж.
СОУ .„Св . .Паисий .Хилендарски“, .ул . .Родопи .48, .4000 .гр . .Пловдив
anastasia62@abv.bg
Опитът на бАН-НИМх- филиал Пловдив в използването на възможностите на Windows в 
класната стая

НИкОлОВА, бИляНА ВАлЕРИЕВА
Софийски .университет .„Свети .Климент .Охридски“, .Факултет .по .начална .и .предучилищна .
педагогика, .катедра .„Музика“ .
b_valerieva@yahoo.com
Изграждане на социално съзнание в груповата музикотерапия при деца със специални 
образователни потребности. структура и йерархичност на групата 

НИкОлОВА, ЙОРДАНкА сТОЙНОВА, ДОкТОРАНТ сУ „сВ. кл. ОхРИДскИ“ 
ОУ .„Кочо .Честеменски“, .ул . .Севастопол .28, .гр . .Пловдив .
iosnikolova@abv.bg 
Усъвършенстване уменията на учениците за прилагане на правописните норми чрез 
обучението по български език и литература във втори клас

НИкОлОВА, ПОлИНА ТРУФЧЕВА 
ЦДГ .25 .„Братя .Грим“, .ул . .Родопи .28, .9700 .гр . .Шумен
bragrim@abv.bg
Развитие на детската креативност чрез детските приказки

ОбРЕШкОВА, сТЕФкА
СОУ .„Максим .Райкович“, .гр . .Лясковец, .
stefka_obr@abv.bg
Шест здравини по три

ПАЕВА, ИРИНА ГЕОРГИЕВА
СОУ .„Христо .Ботев“, .ул . .Гимназиална .№1, .гр . .Девин .
o.hara2@abv.bg
Текстовите задачи по математика – моята работа във втори клас
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ПАПАНЧЕВА, РУМяНА ЙОРДАНОВА, ДОЦ. Д-Р
Университет .„Проф . .д-р .Асен .Златаров“, .Факултет .по .обществени .науки, .гр . .Бургас, .
papancheva@dgklaz.net 
Формиране на пространствено мислене чрез игра в дигитална среда

„ИТИ ДГ“ – обазователен мултимедиен пакет с учебни ресурси за детската градина

Реализиране на ефективен учебен процес в обучението по математика в първи клас чрез 
екипна организация на работа и интегриране на технологии

ПАРИжкОВА, лЮбОМИРА ПЕТРОВА, Гл. Ас. Д-Р
Университет .по .библиотекознание .и .информационни .технологии, .Факултет .по .
библиотекознание .и .културно .наследство, .Катедра .„Библиотечен .мениджмънт“, .бул . .
Цариградско .шосе .119, .гр . .София .
ljubomirap@abv.bg
Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост

ПАскАлЕВА, РОЗАлИНА сТОяНОВА
СОУ .„Иван .Вазов“, .ул . .Петко .Енев .№ .54, .обл . .Сливен, .8900 .гр . .Нова .Загора
rozalina-paskaleva@abv.bg 
Проект за толерантност „слънцето на доброто – 22 + 22 лъчи“

ПЕЕВА, ИскРА ПЕЕВА
НБУ .„М . .Лъкатник“, .к-с .Славейков, .гр . .Бургас .
iskra_peeva@lakatnik.org 
Обработка на снимки и изображения – галерия от софтуерни продукти в помощ на учителя

ПЕНЕВ, РАДОслАВ ИВАНОВ, ДОЦ. Д-Р
СУ .„Св . .Кл . .Охридски“, .Факултет .по .начална .и .предучилищна .педагогика, .бул . .Шипченски .
проход .№ .69А, .София .1579 .
penev_radoslav@abv.bg
способността „Дефиниране на чувствата“ – предпоставка за емоционална интелигентност 
в предучилищна възраст

ПЕНЕВА, АТАНАскА сТОИМЕНОВА 
ОУ .„Професор .Иван .Батаклиев“, .ул . .Екзарх .Йосиф .15, .4400 .гр . .Пазарджик
Net Support School и „Цилиндър на истината“ – един смел експеримент в час по български език 

ПЕНЕВА, лЮбОслАВА ДИМИТРОВА, ДОЦ. Д-Р
СУ .„Св . .Кл . .Охридски“, .Факултет .по .начална .и .предучилищна .педагогика, .бул . .Шипченски .
проход .№ .69А, .София .1579 .
peneva_luboslava@abv.bg
способността „Дефиниране на чувствата“ – предпоставка за емоционална интелигентност 
в предучилищна възраст

ПЕТРОВА, ВАНя АТАНАсОВА, ДОЦ. Д-Р
Тракийски .университет, .Педагогически .факултет, .катедра .„Предучилищна .и .начална .
училищна .педагогика“, .ул . .Армейска .9, .гр . .Стара .Загора, .
vanja_p@abv.bg 
Интегративни функции на екологичния подход в обучението на студенти от специалност 
предучилищна и начална училищна педагогика

ПЕТРОВА, ЕВГЕНИя ЦВЕТАНОВА
ЦДГ .№ .25 .„Братя .Грим“, .ул . .Родопи .28, .9700 .гр . .Шумен .
bragrim@abv.bg 
Проектите еТweening – средство за преподаване на учебното съдържание
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ПЕТРОВА, НЕВЕНА ЙОРДАНОВА 
СОУ .„Димитър .Матевски“, .гр . .Пловдив
n.petrova.71@abv.bg 
Образователната мултимедия в обучението по четене на възрастни

ПЕТРОВскИ, НЕНАД МИлЕ 
ООУ„Jоаким .Крчовски“, .Крива .Паланка, .Македониiа
nenadpetrovski44@yahoo.com
classmate компјутерот во креирање стимулативна средина за учење

ПЪРВАНОВА, ЙОРДАНкА ПЪРВАНОВА
СОУ .„Любен .Каравелов“, .ул . .Захари .Зограф .27, .гр . .Димитровград .6400
dany.parvanova@gmail.com 
Пазители на традициите

РУсЕВА, РАДОслАВА АНГЕлОВА 
ОУ .„Отец .Паисий“, .ул . .Андр . .Премянов .12, .9101, .гр . .Бяла, .обл . .Варна
radoslavkar@abv.bg
Дунавска равнина. Презентация за 4 клас по Човекът и обществото 

сЕМкОВА, ДИАНА ТОДОРОВА 
ЧСОУ .„Св . .Георги“, .бул . .Ген . .Тотлебен .2А, .ет . .5, .ап .12 .
diana.semkova@wondergroup.eu
Надграждане на приложни знания по математика чрез природни науки и използване на 
информационни технологии

За буквите и числата II. Интегриране на добри практики в проектоориентираното 
обучение в ЧсОУ „св. Георги“

сИМЕОНОВА, ИлИяНА ИВАНОВА, Гл. Ас. 
СУ .„Св . .Кл . .Охридски“, .Факултет .по .начална .и .предучилищна .педагогика, .бул . .„Шипченски .
проход“ .№69 .А, .София .1574 .
i.simeonova@abv.bg 
Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното 
училище

сИМИТЧИЕВА, АДЕлИНА МИхАЙлОВА 
ОУ .„Проф . .Иван .Батаклиев“, .ул . .Екзарх .Йосиф15, .4400 .гр . .Пазарджик
adi_1956@abv.bg
съпреживяването в обучението по литература – ключ към пълноценен учебен процес

сПАсОВА, ВЕсЕлИНА ГЕОРГИЕВА, Ас.
Варненски .свободен .университет .„Черноризец .Храбър“, .
к-с .Чайка, .гр . .Варна .9007
карти за игра – професии с компютри

сПАсОВА, кРАсИМИРА сТОИлОВА
ОУ .„Даскал .Димитри“, .ул . .Дондуков .№ .43, .гр . .Кюстендил
krasi77ssa@abv.bg
Път към Здравето

сПАсОВА, сОНя лЮбОМИРОВА, Ас
Университет .по .библиотекознание .и .информационни .технологии, .Катедра .„Културно-
историческо .наследство“ .бул . .Цариградско .шосе .119, .гр . .София .
s.spasova@unibit.bg; sonya_spasova@abv.bg
културното наследство в образователния процес /Анкетно проучване сред учители/
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сРЕДОВскА, ЕкАТЕРИНА НИкОлАЕВА 
СУ .„Св . .Климент .Охридски“, .ФНПП, .ул . .„Шипченски .проход“ .69А, .1574 .София
ebuhovo@hotmail.com
Възможности за неформално учене чрез проектно-базирани дейности в свободното време

сТОИЦОВ, ГЕНЧО ДИМИТРОВ, Гл. Ас. Д-Р 
Факултет .по .математика .и .информатика, .ПУ .„Паисий .Хилендарски“, .бул . .България .№ .236, .
4003 .Пловдив, .България
stoitzov@abv.bg
Един подход за преподаване на учебната дисциплина „компютърни мрежи и комуникации“

Модел и методика за преподаване на Информатика и Информационни технологии в 
профилираната подготовка

сТОяНОВ, кРАсИМИР МАНОлОВ, ДОЦ. Д-Р
СУ .„Св .Климент .Охридски“, .Департамент .за .езиково .обучение, .ул . .Коста .Лулчев .№27, .
гр . .София .
krasimisto@gmail.com 
Методически проекции на архивния публицистичен текст в процеса на обучение по чужд 
език

сТОяНОВА, лИлИя сТОяНОВА, Д-Р
Седмо .СОУ .„Кузман .Шапкарев“, .ул . .Илинден .№ .13, .гр . .Благоевград .
lilis_48@hotmail.com; liliastoyanova@abv.bg
Влиянието на мултимедията върху процесите на запомняне и забравяне при решаване на 
математически задачи в начален етап на образование 

сТОяНОВА, сНЕжАНА лАЗАРОВА, Гл. Ас. Д-Р
ШУ .„Епископ .К . .Преславски“, .Педагогически .факултет, .гр . .Шумен, .ул . .Университетска .115
sn_lazarova@abv.bg
Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното 
училище

сЪбЕВА, кАПкА
ЦДГ .25 .„Братя .Грим“, .ул . .Родопи .28, .9700 .гр . .Шумен
bragrim@abv.bg
Проектите Etweening – средство за преподаване на учебното съдържание

ТАкУЧЕВ, НИкОлАЙ ПЕТРОВ, Гл. Ас. 
Тракийски .университет, .Аграрен .факултет, .Катедра .„Биохимия, .Микробиология .и .Физика“, .
Студентски .град, .Стара .Загора .6000 .
npt@uni-sz.bg 
сравнителен анализ на мнението на студенти от Тракийския Университет, стара Загора, 
българия и Trakya university, Edirne, Turkey за ползата и риска от тютюнопушенето

ТЕРЗИЕВА, МАРГАРИТА ТОДОРОВА, ПРОФ. ДПН
Университет .„Проф . .д-р .Асен .Златаров“, .Факултет .по .обществени .науки, .бул . .Проф . .Якимов .
1, .гр . .Бургас .8010 .
mtterzieva@gmail.com 
Овладяване на рецепционния анализ от студенти от филологическите специалности

ТОДОРОВА, ДИАНА сТОЙЧЕВА
ЦДГ .25 .„Братя .Грим“, .ул . .Родопи .28, .9700 .гр . .Шумен .
bragrim@abv.bg
Развитие на детската креативност чрез детските приказки
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ТОДОРОВА, ЕлЕНА хРИсТОВА, Ас 
ПУ .„Паисий .Хилендарски“, .Факултет .по .Математика .и .информатика, .бул . .„България“ .236, .
4003, .гр . .Пловдив
eli_tod@abv.bg
самооценката в обучението по информационни технологии

ТОНЕВ, ТОШкО бИсЕРОВ
35 .СОУ .„Добри .Войников“, .ул . .Добри .Войников .№ .16, .гр . .София .
tonevi98@yahoo.com 
Научни експерименти с ученици от начален етап

ТОНЕВА, РАДОсТИНА ДИМИТРОВА
35 .СОУ .„Добри .Войников“, .ул . .Добри .Войников .№ .16, .гр . .София .
tonevi98@yahoo.com
Европейските eTwinning проекти – възможност за сътрудничество и споделяне на иновации, 
творчески идеи и добри практики

ТРАяНОВА, НЕДялкА ПЕТРОВА 
ПГТ .„Гоце .Делчев“ .ул . .„Архитект .Камен .Петков“№1,4000 .гр . .Пловдив
neli_trajanova@abv.bg
Модел на компютърно- базирани уроци в обучението по физика и астрономия в 9 клас

Приложение на образователен софтуер в лабораторно упражнение по Физика и астрономия в 
9. клас 

ТРЕНЧЕВА, ТЕРЕЗА сТОяНОВА, Гл. Ас. Д-Р
Университет .по .библиотекознание .и .информационни .технологии, .гр . .София, .бул . .Цариградско .
шосе .119 .
t.trencheva@unibit.bg
съвременни тенденции на обучение по интелектуална собственост в УНИбИТ

ФИДАНЧЕВ, кОНсТАНТИН кИРЧЕВ – ДОкТОРАНТ
144 .СОУ .„Народни .будители“, .гр . .София, .ж .к . .Младост .– .3, .ул . .Бъднина
fidanchev@gmail.com
съвременни технологични решения при обучение по народен инструмент в часовете по 
извънкласна подготовка

хАДжИкОлЕВ, ЕМИл НИкОлОВ, Гл. Ас. Д-Р
Пловдивски .университет .„Паисий .Хилендарски“, .Факултет .по .математика .и .информатика, .
бул . .„България“ .236, .4003 .Пловдив
hadjikolev@uni-plovdiv.bg
към автоматизирано оценяване на педагогическия персонал в системата на средното 
образование

хАДжИкОлЕВА, сТАНкА ИВАНОВА, Гл. Ас. Д-Р
Пловдивски .университет .„Паисий .Хилендарски“, .Факултет .по .математика .и .информатика, .
бул . .„България“ .236, .4003 .Пловдив
stankah@uni-plovdiv.bg
към автоматизирано оценяване на педагогическия персонал в системата на средното 
образование

ЦАНкОВА, МИлЕНА ИлИЕВА, ДОЦ. Д-Р 
Колеж .Добрич, .Шуменски .университет .„Епископ .К . .Преславски“, .ж .к . .Добротица .12, .
гр . .Добрич .9300 .
milena_b@abv.bg 
За интердисциплинарните връзки в обучението на студентите – педагози 
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ЦВЕТкОВА – бУсАРОВА, МАГДАлЕНА кИРИлОВА 
1 . .ОУ .„Св . .св . .Кирил .и .Методий“, .2900 .гр . .Гоце .Делчев, .ул . .Отец .Паисий .4
стимулиране на креативност чрез използване на платформата zooburst

ЧЕРкЕЗОВА, кРЕМлИНА лЮбОМИРОВА
34 .ОУ .„Стою .Шишков“, .ул . .Родопски .извор .№43, .ж .к . .Борово, .София .1680 .
krem_lina@mail.bg 
компютърната графика в творчеството на учениците

ШАПкАлОВА, сВЕТлА АНГЕлОВА, Гл. Ас. Д-Р
Университет .по .библиотекознание .и .информационни .технологии, .бул . .Цариградско .шосе .119, .
гр . .София, .
sasch@abv.bg 
Методика на работния лист по празничен календар

ШАРкОВА, ИРИНА 
Софийска .математическа .гимназия, .ул . .Искър .No .61, .София .1000
Две геометрични илюстрации на инфинитезималния метод

JoVEVSKI, DobrI
Primary .School .„Ilinden“, .Nasko .Tamburkov .No80, .Kriva .Palanka, .Makedonija
dobri.jovevski@live.com 
classmate компјутерот во креирање стимулативна средина за учење

KorNETa, WoJcIEch, prof.
College .of .Computer .Science .and .Business .Administration .in .Łomża, .Akademicka .14 .18-400 .Łomża, .
Poland .
wkorneta@op.pl 
colored noise – generation in Excel and properties

KorNETa, aNDrzEJ, prof. 
College .of .Computer .Science .and .Business .Administration .in .Łomża, .Akademicka .14 .18-400 .Łomża, .
Poland .
andykor@poczta.onet.pl 
proprietary Software in Vocational School Teaching of Electrical Engineering




