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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 for recreation in the schools and system of social help and treatment. The second half of the century the art-
pedagogical theory and practice turns into central part of the educational system and social pedagogy practice in 
free time. Today most of the developed countries have own models for applying art 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 point of views and tendencies in social pedagogy nowadays.

Keywords: art education, animation through art, education through art 

възпитанието чрез изкуството в широк смисъл е отдавна утвърден подход в педагогиката. той 
се прилага от най-ранна възраст във всички етапи на образование. През последните десетилетия на 
хх век прилагането на изкуството не само като средство за възпитание и обучение, но и за социо-
културна анимация в педагогиката на свободното време, става актуално. започва системна подго-
товка за това на учители, възпитатели и помагащи специалисти за арт-педагогическа работа и за 
анимация чрез творчески дейности като занимание в свободното време. изкуството се приема ка-
то основно средство при работа с деца в предучилищни заведения и в училище, в извънкласните и из-
вънучилищни дейности и в работата с възрастни в социални домове, институции, центрове за ре-
хабилитация, санаториуми, почивното дело, туризма и отдиха. изкуството е елемент и средство 
за анимация в педагогиката на свободното време. то се използва и за психическа и социална профилак-
тика, терапия и корекция в социално-педагогическата работа [6]. 

навлизането на художествената анимация в педагогиката, е сравнително по-ново направление от 
нейното развитие. то започва от преустройството на началното училище и обучение, в методиката 
на обучение по изкуствата и като проява на желания за промени, които оформят новаторски течения 
в образованието в т.нар. педагогическо реформаторство. движението за образование и възпитание 
чрез изкуството е първа форма на негово проявление през последните десетилетия на хiх век и първи-
те десетилетия на хх век. експресивната и проективна функция на изкуството намира отражение в 
практиката на училищното възпитание и обучение в опитните училища в германия, в новото учили-
ще във Франция, в прогресивистките, антиавторитарните и алтернативни училища на англия и но-
вия свят и стига до северна америка – сащ, канада, австралия и нова зеландия [1]. 

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 навли-
зането на изкуството не само като възпитателно, но и като диагностично, анимативно, терапев-
тично и профилактично средство в образованието. движението за образование и възпитание чрез 
изкуството бележи упадък към средата на хх век, но създадените методи са основата, върху която 
през втората половина на века се развива практиката на приложението на изкуството не само в об-
разованието, но и в социално-педагогическата работа и помагащия процес [12].

възможностите за въздействие на изкуството се основават на спецификата на езика и същност-
та на художествения образ и специфичния език на изкуството. той е отражение на типични явления 
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от действителността в конкретно-сетивна художествена форма, чрез която авторът въздейства 
цялостно чрез емоционалното отношение към рационалното познание и действено-поведенческата 
сфера на проява. Функциите на изкуството се дефинират в естетиката, теорията и психологията на 
изкуството. същинската естетическата функция се извежда като негова иманентна характеристи-
ка. то е не само на отражение на действителността, но и начин за нейното претворяване и пресъздава-
не и има отражателно-познавателна и творческо-преобразяваща „креативна“ функция. общуването 
чрез изкуството служи и като средство за социална комуникация. чрез него се изразяват и формират 
ценностните ориентации (ценностно-ориентационна функция), изразяват се и споделят чувства-
та (емоционална функция) и вижданията (мирогледна функция) на автора, а обективизирането им в 
художествената творба го определя и като средство за самостоятелно творческо съзидаване и про-
дуциране. то може да служи и за успокоение и релаксация, за тонизиране и активизиране, за проекция и 
експресия на вътрешни състояния, за сублимация или компенсация, което определя терапевтичната и 
„катарзисната“ му роля. изкуството може да е и средство за игра, забава, развлечение и наслада, което 
традиционно се свързва с т.нар. игрова, хедонистична и рекреативна функция. в цялата си комплексна 
цялостност и полифункционалност, то служи и за формиране и развитие на личността, за ценност-
но възпитание и превъзпитание. изкуството се разглежда като основно средство за социализация – со-
циализираща функция и като „учебник на живота“ по думите н. г. чернишевски. то може да подпомага 
възприемането на информацията по непосредствен, достъпен, нагледно-образен и въздействащ начин, 
с което служи и като незаменимо дидактическо средство. 

възпитанието чрез изкуство е принцип на цялостното формиране на личността и основен девиз 
на движението за образование и възпитание чрез изкуство, възникнало на границата на 19 и 20 век и раз-
вивало се скокообразно в продължение на цялото минало столетие. в началото на миналия век „есте-
тическият човек изпъква пред очите на мнозина модерни възпитатели, учители и теоретици на въз-
питанието като идеал, който ще е в състояние да реализира и използва най-интегрално днешната кул-
тура и културните задачи на настоящето и приближаващото се бъдеще. това е човекът, който умее 
да цени хубавото в природата, в човека, в изкуството, който умее да твори и прокарва в своя живот 
и своята професия художествената тенденция и който е в състояние да изпита естетическа насла-
да от всичко действително хубаво в природата и човешкото творчество, е съвършеният човек“ [9, 
с. 20]. тази идея извършва един чувствителен преврат в педагогическите възгледи и методи в цялото 
следващо поколение педагози, а възпитание чрез изкуството се утвърждава като най-модерният ло-
зунг, който си пробива път във всички културни нации в европа, северна америка и др. [1, с. 20-21].

й. Фр. Шилер поставя началото за развитие на идеята за възпитанието чрез изкуството и на 
разгърналото се един век по-късно движение за естетическо възпитание. в своите „Писма за естети-
ческо възпитание“ той приписва на изкуството силата да оформи човека интелектуално и морално 
духовно. естетически развитият човек сам по себе си ще разсъждава логично и ще действа морално, 
щом му се даде възможност за това. единственият начин за сетивния човек да стане разумен е да се 
развие естетически, а изкуството е най-верният път към хармоничното развитие. художествено-
то възпитание се поставя наравно с интелектуалното и моралното от предтечите на педагогиче-
ското реформаторство, а адептите на естетичната педагогика го издигат дори над тях [1, с. 24-25]. 

идеята за възпитание чрез изкуство извежда като принцип за организация на педагогическия про-
цес във всички етапи и степени на образованието, включително и в университета. тя намира пъл-
на практическа реализация в програмата на „естетичната педагогика“. Представителите на „ди-
дактическото художество“ отдават предпочитание на художествено-преобразуващата дейност 
като основа на образователния процес. според тях всички нейни видове водят началото си от ес-
тествената потребност от движение и активност. най-често тя се проявява във вид на игра, коя-
то спомага за развитие на физическите и духовни сили на детето. изкуството е свързано с поддър-
жане на възвишено настроение и положителни емоции, които подпомагат ученето от една страна 
и за утвърждаване на доброто и дължимото от друга страна. затова тя помага и в процеса на обу-
чение, и на възпитание. художествената дейност изисква ясно разбиране на идеята и затова развива 
и познавателните дейности. особено положително художествените занимания се отразяват вър-
ху целеполагането, мотивацията, волята и характера, защото е необходимо да се завърши работата 
докрай – от творческия замисъл до резултата и готовия художествен продукт. изкуството като 
цяло е мощно средство за развитие на фантазията и въображението, които са основа на творческа-
та продуктивна дейност и съзнанието [5, с. 157-158].
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уникалните особености на изкуството като особен вид духовно-практическа дейност се състо-
ят в това, че художникът-творец и възприемащият – зрител, слушател или читател, не само при-
добиват познания за света и разширяват своя социален опит, но и преживяват и персонализират 
емоционално-ценностно отношение към света и самия себе си. чрез художествената действител-
ност, въплътена в тъканта и материала на изкуството се усвоява цялото богатство но обществе-
но-исторически създадената култура като се преживява и изстрадва общочовешкия опит от позна-
нието на истината, доброто и красивото. По този начин създателят и възприемащият се приоб-
щават към общочовешките ценности и се социализират, а изкуството развива универсалната спо-
собност за творческо преобразуване на света във всеки вид дейност „и по законите на красотата“ 
по израза на к. маркс.

изкуството и целият свят на художествената култура не са достъпни за непосредствено въз-
приемане и потребление за разлика от природата и социума. детето не може да пристъпи към не-
го без помощта на възрастния, на знаещия, на компетентния водач, който ще му помогне да разбере 
специфичния художествен език и смисъл, ще стане първият му посредник в културния диалог. това 
се осъществява чрез художествено-естетическото възпитание, образование и обучение. целите му 
са насочени към формиране на интересите, потребностите и ценностните ориентации на подра-
стващите деца и юноши, на естетическото им съзнание и поведение чрез разнообразните форми на 
общуване с изкуството и общочовешките ценности, които са негово съдържание.

При възпитанието с помощта на изкуството на преден план излизат неговата полифоничност, 
в която естетическата същност е основополагаща и структуроопределяща. освен нея съществу-
ват познавателна, ценностно-ориентационна, творческа, рекреативна, комуникативна, преобразу-
ваща, социализираща и др. в този смисъл изкуството може да бъде средство за формиране, но не само 
в естетическо и художествено отношение, а и за нравствено, умствено, трудово и цялостно твор-
ческо и духовно развитие на личността. това е и смисълът на термина възпитание и образование чрез 
изкуството, който частично се покрива с естетическо и художествено възпитание и образование. 
този термин за разлика от „възпитание за“ (по отношение на изкуството) акцентира върху използ-
ването му като основно средство по отношение на общата цел и възпитателен идеал. При „възпи-
танието за изкуството“ става дума за художествено възпитание, чиято цел е развитие на специал-
ните заложби, способности и дарования на подрастващите в различни видове и форми на изкуство-
то. Формирането на художествено-естетическата култура на личността като елемент от духов-
ната култура и в единство с нравствената и познавателната сфера е резултат от процеса на въз-
питание и образование чрез изкуството [2]. 

в англоезичната литература е утвърден терминът „art education“, на което се гледа като на ху-
манистично възпитание в и чрез изкуството [21, с. 56] или като на вторичен продукт от худо-
жественото образование [23, с. 18]. Под „art education“ се разбира обучение и практика във визуал-
ните и пространствено-пластичните изкуства, а естетическото възпитание – като свойствено 
на теориите за красивото, същността им и начините на неговото разпознаване, анализ и оценка. за 
американските педагози естетическото възпитание е преди всичко възпитание чрез изкуството и 
то не толкова чрез пасивно-съзерцателно възприемане на художествени произведения, колкото чрез 
собствена художествено-творческа дейност [22]. жизнените наблюдения придобиват значимост 
едва след като преминат през призмата на практическия художествен опит, изкуството се възпри-
ема като основен източник на такъв опит, според дж дюи [20]. 

очертават се три термина, които могат да се съпоставят и с утвърдените в теорията на въз-
питанието у нас – естетическо възпитание – „aesthetic education“, което се разбира в широк и тесен 
смисъл. в тесния смисъл това е хуманистично възпитание за и чрез изкуството. вторият термин е 
художествено образование – „art education“,, което се отнася преди всичко до възпитание и обучение 
по отношение на изобразителното изкуство. третият е художествено възпитание (“артистично 
възпитание“), „artistic education“, който отговаря на термина художествено възпитание за и чрез из-
куствата с цел развиване на художествено-естетическата култура на личността 

в теорията и историята на естетическото възпитание са утвърдени понятията естетическо, 
художествено и възпитание и образование чрез изкуството. терминът „възпитание чрез изкуството“ 
придобива особена популярност след появата и разпространението на движението за образование и 
възпитание чрез изкуство, зародено в англия от дж. ръскин и разпространено особено силно в германия 
като „дидактическо художество“ или „естетична педагогика“ през първите десетилетия на миналия 
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век. По това време от 30-те години става популярен и трудът на известния английски естетик и пе-
дагог х. рид наречен „възпитание чрез изкуството“, който допринася за утвърждаване на това поня-
тие и превръщането му в основна категория и принцип на педагогиката вече близо цяло столетие [24]. 

анимацията чрез изкуство се обосновава във връзка с насоките за формирането на естетическа 
култура и художествено образование в съвременното училище в 90-те години на хх век [2, с. 28]. Прин-
ципът за анимацията се включва като ново измерение на допълващ елемент в номенклатурата на съ-
временните измерения на принципите на възпитание, които се отнасят не само до сферата на изку-
ството [4]. основание и предпоставка за това е информационният поток, който се стича към дете-
то по различни канали и изисква предоставяне на достатъчно алтернативни възможности за разви-
тие и саморазвитие и в сферата на свободното време, а заниманията с изкуство са най-естествени за 
изява и предизвикване на детската активност, въображение и емоционалност. във връзка с това се от-
кроява и излиза на преден план като сравнително нов принципът на социокултурна анимация във въз-
питанието. в края на хх век анимацията се обособява и конкретизира като самостоятелно направле-
ние в психолого-педагогическата дейност по отношение на организирането на свободното време. 

сравнително цялостно този принцип е обособен в педагогиката на свободното време от х. опа-
шовски [13, 25, 26, 27], а у нас в теорията на общото възпитание и формиране на художествено- ес-
тетическа култура на личността [1, 4]. Постепенно анимацията става предмет на изучване посте-
пенно в общата, начална и университетска педагогика[7, 8, 14, 15, 16]. все повече автори заявяват ин-
терес към ролята на учителя като аниматор в процеса на преподаване[12] или на анимацията чрез 
игри при възпитанието като развлекателна дейност [7]. разработен е и модел на театрално възпи-
тание [17] и образователен театър и драма [7], на социокултурната анимация чрез междукултурен 
обмен в свободното време на юноши [18]. за пръв път по-цялостно н. Попова реализира експеримен-
тално изследване специално върху приложението на принципа за анимация чрез изкуство в началния 
етап на образование [14].

Педагогическата анимация се дефинира като „стимулиране и поощряване на активност на уче-
ниците във възпитателните дейности и ученето чрез различни форми и методи за забавления, игри, 
атракции, шоу, занимателност, развлекателност, интензивна комуникация и непринудено твор-
чество, които са или предварително проектирани или са спонтанни“ [16, 21]. като педагогически 
аниматор се представя учителят, който използва различни техники за обучение чрез забавления и 
игри. за разлика от социокултрната анимация, при дефинирането на педагогическата анимация из-
куството и художествените занимания не се разглежда самостоятелно като анимативно средство, 
а се акцентира повече върху играта, забавата, занимателността, атрактивността и творчество-
то в обучението. известно е, че терминът „edutainment“ („образователно забавление“) като симбио-
за от думите educational entertainment, се използва за пръв път от компанията уолт дисни през 1948 г. 

През последните няколко години се разработват образователни технологии, методики и тех-
ники, в които анимацията чрез игра се разглежда по-често като основно интерактивно средство за 
обучение. издават се учебни пособия, основани на този принцип за различни етапи и видове образо-
вание – формално, неформално, в т.ч. и за университета, обучението на възрастни, за самообразова-
нието, перманентното и ученето през целия живот.

анимацията като подход, принцип, метод, средство или алтернатива може да бъде прилагана на 
всеки етап от процеса на възпитание и образование и да бъде използвана във всеки негов вид. тя е и ед-
но съвременно измерение на общите педагогически принципи, които се отнасят до възпитанието ка-
то изкуство. играта, художественото творчество, рекреацията и емоционалността, са и основни 
средства, които се прилагат в анимативните подходи. на тяхна основа могат се обособят различни 
видове анимация (педагогическа- възпитателна и дидактическа, игрова, социокултурна, художестве-
на, творческа, спортна, туристическа, развлекателна) и да се изведат собствени принципни изиск-
вания и правила за приложение.

социокултурната анимация се разработва в педагогиката на свободното време от х. опашов-
ски като общност от четири учебни и възпитателни обекта [13, с. 328], която свързва и подпомага 
социалното, културното, креативното и комуникационното възпитание на различните социални 
и възрастови групи. авторът подчертава, че тази интегративна функция обаче не е възприета дос-
татъчно от училищната, възрастовата или социалната педагогика до края на миналия век [пак там, 
с. 321]. сферата на свободното време обхваща освен отдих, развлечения, „възвишени“ дейности (по 
думите на к. маркс) и любими занимания с наука, образование, спорт, туризъм, форми на културно и 
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гражданско участие и др. те са средство за самовъзпитание и управление на свободното време в про-
цеса на личностно развитие, самоусъвършенстване, рекреация и стремеж към самоактуализация [6]. 
Принципът за анимативност се отнася към възпитанието в свободното време и неформалното об-
разование, което се осъществява в емоционална, разнообразна, динамична и релаксираща среда. ани-
мацията все по-често започва да се третира като отделен компонент на възпитанието и образова-
нието, разбирано като ръководство за личностно развитие чрез култура и изкуство, спорт и тури-
зъм, творчество и рекреация. По отношение на социалната педагогика и педагогиката на свободното 
време тя се разглежда като основен принцип или алтернатива на формалното образование.

Педагогическата анимация е тясно свързана с идеята за свободата, играта, творчеството, атрак-
тивността, емоционалността, забавата и развлечението във възпитанието. тя се съотнася изначал-
но със сферата на свободното време и затова „анимирането“ като „съживяване“, „оживяване“, „раздви-
жване“, „разчупване“ на дейностите в нея е същностно изискване. По този начин се осъществява и ен-
тусиазирането, „запалването“, въодушевяването, мотивирането и активизирането на участници-
те, което е условие за преобразуващата и възпитателна сила. изкуството е основно средство за ани-
мация наред с играта, съвместните дейности и забавата. то съвкупно дава възможност за свободна иг-
ра на творческите сили, за разтоварване от интелектуално напрежение, за цялостно включване на 
всички видове активност, за непосредственост и емоционалност, радост и удовлетвореност от във-
личането в самия процес на само-изразяване чрез художествени образи и символи. 

сред педагогическите подходи съобразно целите може да се изведе разграничи принципът на въз-
питателна и дидактическа анимация чрез игра и игро-подобни художествени и творчески занима-
ния/самодейност [4, 6, 10]. анимацията в педагогиката на свободното време е от социокултурурен 
порядък. тя може да се осъществява чрез различни дейности, сред които художествено-творческите 
заемат основно водещо място. те могат да се осъществяват чрез възприемане, интерпретация, пре-
създаване, изпълнение и същински творчески дейности в различни жанрове и видове изкуство. 

Педагогическата анимация чрез изкуство кореспондира с приложението на играта и творчест-
вото като същностна проява на духовните сили на човека. тя е креативно средство за активизи-
ране, интерактивност, емоционалност и продуктивност и в процеса на обучение и образование. в 
детската, предучилищната и началната педагогика, художествената анимация може да бъде подход, 
а играта, изкуството и свободните творчески дейности са основни средства и технологически еле-
менти. така те очертават анимацията като принцип за възпитание и специфична технология за 
обучение на децата и малките деца и ученици. това произтича от концепцията за водещите дейнос-
ти и психически новообразувания, характерни за този възрастов период на развитие. този подход 
може да се отнесе и за други периоди на развитие, при обучение на възрастните, за формалното и не-
формалното образование в контекста на перманентното образование и самообразование и ученето 
през целия живот. така анимацията разширява докрай възрастовия обхват на приложение.

специфичните принципи за социокултурна анимация в педагогиката на свободното време се дефи-
нират като „дидактика, която се базира в голяма степен на методически проект за индиректна подбу-
да и поощрение“ [13, с. 321]. той може да има ефект само при определени условия като достъпност, от-
критост, приобщаване с приканващ характер. необходими предпоставки за реално участие в дейност-
ите са свободно разпределяне на времето, доброволност, непринуденост и осигуряване на възможнос-
ти за избор, самостоятелно решение и инициатива. така се оформят девет основни елемента, които 
са важни структурни белези на анимацията в свободното време и представляват същевременно и ди-
дактически ръководни принципи. към тях е насочено преобразуването и практическо осъществяване 
на проекти за свободното време [25]. те са определени като „дидактически“ в широкия смисъл на ду-
мата и се предлагат и като ориентири, без които не само педагогическата практика, а и всяка образо-
вателна или културна дейност в областта на свободното време би се провалила. те се прилагат в раз-
лична степен в открити, частично закрити или закрити обстановки. това е и разликата между тясно 
дидактическото и по-широкото разбиране за социокултурната анимация в педагогиката на свободно-
то време като вид социална културна педагогика, в която изкуство се прилага като игра и занимание.

взаимодействието между възпитанието и анимацията се интерпретира в различни варианти [13, 
с. 320-329]. според него тя може да се разглежда като: съставна част (елемент) от съдържанието на 
възпитанието (частична функция); да бъде и средство за реализиране на целите на възпитанието и да 
се третира като метод (инструментална функция); да се приеме като негова основа и принцип (ин-
тегративна функция); да „замества“ възпитанието като негова алтернатива (алтернативна функ-
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ция). това се отнася за всички области на педагогиката. така авторът обобщава, че анимацията може 
да бъде съставна част, метод, принцип и алтернатива на училищната, социалната, спортната, кул-
турната педагогика. възпитанието и анимацията чрез изкуство може да се определи като съвременно 
измерение на педагогиката като наука за възпитанието, образованието и обучението съобразно класи-
ческо разбиране за тази наука като „изкуство да се учат всички на всичко по най-приятен и полезен за 
тях начин“, изложено от я. а. коменски във „велика дидактика“. обособяването на анимацията в педа-
гогиката е свързано със съвременните измерения на водещите идеи на възпитанието в свободното вре-
ме на всички възрастови и социални групи, в методиката извънкласните и извънучилищни дейности, 
социалната и културната педагогика, неформалното образование, детската – предучилищна и начална 
училищна педагогика, спортната, корекционната, лечебната, рехабилитационната, ерготерапевтич-
ната, „художествено-естетична“ арт-педагогика и методика на възпитание. 

социо-културната анимация чрез изкуството като художествена анимация се прилага в съвре-
менната педагогика като: част и елемент, метод и средство, принцип и подход или цялостна алтер-
натива за възпитание и социално формиране на личността; алтернативна форма за организацията 
на свободното време и извънучебни дейности; средство за неформалното образование и възпитание; 
ръководен принцип и основа на личностно-ориентирания процес на възпитание; метод или похват 
на обучение при възпитанието на всички възрастови етапи и степени на образование; самостояте-
лен вид и направление в социално-педагогическата работа, в процеса на социално възпитание и ресо-
циализация; средство за формиране на културата на личността и специфичен вид комуникация. 

в началото на 21 век е утвърдена столетната традиция за прилагане на изкуството като основ-
но средство за възпитание и в обучението във всички етапи и степени на образование. Приложението 
му е елемент от съвременните педагогически технологии, голяма част от които могат да се опреде-
лят като иновативни. художествената анимация може да се разглежда и като алтернатива или допъл-
нение към традиционните подходи на възпитание и методи на обучение. изкуството играта и твор-
чеството са основен продуктивен елемент на социокултурната анимация в педагогиката на свобод-
ното време, социалното възпитание, неформално образование, културното участие и рекреация. ани-
мацията чрез изкуство може да се обособи като съвременно измерение на педагогическите принципи. 
тя осигурява възможности за хуманистичен подход за взаимодействие, който кореспондира и се съот-
нася с изискванията за субектно-субектното личностно-ориентирано възпитаващо обучение. 
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ПОЗИТИВНО сЕМЕЙНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕскО ОБРАЗОВАНИЕ 
НА РОДИТЕлИТЕ

PoSiTiVe family educaTion and PedagogiKal educaTion of ParenTS
radoslav ivanov Penev, luboslava dimitrova Peneva
Sofia university „St . Kliment ohridski“, faculty of Primary and Pre-School education 

abstract: Subject of analysis and discussion is the vision, the semantics and the role of positive family education 
in the context of regulations, policies and initiatives of the authoritative international organizations. in this case, 
the main line of the report focuses on the conceptual, strategic and technological priorities of the „pedagogical 
education of parents“ as structural and meaningful framework for optimization of models of parental behaviour 
and increase of pedagogical culture of the modern family: 

 y introduction of parents with effective methods and means of educational influence by instigating and 
optimization of their worldly-disciplinary orientations;

 y pedagogical education of parents take the form of socio-pedagogical training, suggesting interactive 
technology training;

 y expected outcomes of teacher education to parents: building positive patterns of parental behaviour; 
humanization of relations „parents – children.“ 

Keywords: family education, positive parenting, pedagogical education of parents – conception, strategy, 
technology. 

Визия и стратегия за позитивното семейно възпитание
в съответствие с конвенцията на оон за правата на детето европейската хуманистична ви-

зия възприема децата като активни и творчески личности, участници в обществения живот, кои-
то имат права, а не са собственост на родителите. те имат навици и притежават способности, но 
също така се нуждаят от защита и ръководство, за да преживеят пълноценно своето детство и 
станат възрастни, напълно интегрирани в обществото [1].

съдържанието на позитивното възпитание на децата се определя от техните права, но и от 
правата на родителите, както и от правото на семейството да получава подкрепа от държавата 
при изпълнението на своите родителски задължения. възпитанието на децата е свързано с поняти-
ята „сътрудничество“ и „взаимодействие между детето и родителите“, както и с това, доколко и 
как родителите уважават самобитността на детето и своята собствена. 

„Позитивното семейно възпитание означава, че родителите трябва преди всичко да се грижат 
за благополучието на децата и да ги възпитават по такъв начин, че децата да постигнат най-висо-
ки резултати в отношенията в семейството, в детската градина и училището, с приятелите и в 
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обществото. тези резултати се постигат, когато родителите се отнасят към децата с топлота и 
подкрепа, отделят им много време, разбират потребностите и поведението им, очакват от тях да 
следват установени правила, поощряват откритото общуване и реагират при нарушаване на дис-
циплината, обяснявайки възможните последствия вместо да прибягват до сурови наказания“ [5, с. 5]. 

значението на фамилната констелация за развитието в детството се актуализира в редица 
нормативни документи, политики и инициативи на авторитетни международни организации. 

 y конвенцията на оон за правата на детето – инструмент за децата и родителите.
 y в центъра на вниманието на обществото трябва да се поставят висшите интереси на 

детето. 
 y семейството е естествена среда за израстването и благополучието на децата.
 y родителите или законните настойници носят основната отговорност за отглеждане-

то и развитието на децата си.
 y семейството трябва да получи необходимата защита и помощ, за да поеме напълно свои-

те отговорности [1].

 y документи на организацията на обединените нации (United Nations – UN) и свързаните с нея 
специализирани институции – образование и благосъстояние на децата с активното участие 
на семейството. 

 y 2002 година – 27 сесия на общото събрание на оон по въпросите на децата – дефинират 
се техните основни потребности в контекста на удовлетворяването им от семействата.

 y доклад на Юнеско от 2000 година – посочва се, че:
 y за всички малки деца трябва да се полагат грижи и да се стимулират да израснат здра-

ви, будни и сигурни, за да могат да учат и научават.
 y за да се осигури най-добра грижа за децата, следва да се обръща внимание и на повиша-

ването на педагогическата култура на родителите. 
 y мониторингов доклад от 2007 година на Юнеско.

 y Предлага се определение за образование в ранна възраст: Предучилищно образование – 
възпитание и обучение на децата в ранна възраст в семейството и детската градина.

 y Предучилищното образование започва от раждането на детето и завършва при пос-
тъпването му в училище и се реализира от образователните институции и семейството.

 y актуализирана концептуална рамка на училищна готовност на уницеФ /2012/ – три 
стълба на училищната готовност. третият стълб на училищната готовност се отнася до 
„готовите семейства“.

 y родителите са първите и най-влиятелни педагози за малките деца, и най-важните хо-
ра в живота им.

 y родителите имат най-пряка отговорност и участие при подготовката за училище. 
 y стимулиращата домашна среда и активното взаимодействие на родителите с деца-

та подпомагат подготовката за училище.
 y Приоритети на семейното възпитание в контекста на процеса „учене през целия живот“ 

и „стратегия европа 2020“. 
 y акцентира се върху ранното детско образование и грижи, включващо възпитание и 

обучение /социално научаване/, при което се осигурява умствено, морално, културно и те-
лесно развитие на здрави деца.

 y в този контекст, фамилната среда се разглежда като първообраз на ранното детско 
образование от гледна точка на усвояване на морални инстанции и социални умения [6,7,8]. 

 y 2006 – Препоръка на комитета на министрите на страните от европейския съюз относ-
но политиката за стимулиране на позитивното семейно възпитание. 

Цели и предназначение
 y Признаване от държавите на значимата отговорност на родителите и оказването на подкре-

па във възпитанието. 
 y съдържанието на позитивното възпитание на децата трябва да се постави на дневен ред ка-

то преход от родителската власт към родителската отговорност.
 y Препоръчва се на правителствата на страните членки да признаят основополагащата приро-

да на семейството и да създадат необходимите условия за позитивно възпитание; 
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Дефиниции и семантика
 y „възпитание на децата от родителите“ – включва ролята на родителите по грижата и възпи-

танието на децата. 
 y „Позитивно възпитание на децата от родителите“ – отнася се до поведение на родителите, 

основано върху висшите интереси в развитието на детето – развитие на неговите способно-
сти чрез: признание и първоначално ориентиране в света; определяне на рамки, в които дете-
то се чувства сигурно и може да се развива в пълна степен.

 y основна грижа – удовлетворяване на основните потребности на децата;
 y емоционална топлота – детето трябва да получава емоционална подкрепа и да чувства при-

знанието на способностите си.
 y стимулиране – интелектуалното развитие на децата се стимулира чрез общуването, поощ-

ряването на игрите и участие в тях, както и чрез съдействие на възможностите за обучение.
 y ръководство и ограничения – детето трябва да се ръководи и да му се показва как да се държи.
 y стабилност – децата постоянно трябва да се обгръщат с емоционална топлота, да се отгова-

ря на въпросите им и да се осигуряват контакти с хора, които са важни за тях.
 y Признание – свързано е с потребността на всяко дете да бъде видяно, изслушано и оценено ка-

то личност. 
 y съдействие на развитието – означава отговорност към детето, личен контрол и способност 

за влияние върху нагласите и поведението на другите.
 y „възпитание в най-висшите интереси на детето“ – възпитание, което дава възможност на де-

цата максимално да реализират своите възможности.
децата постигат най-добри резултати, когато родителите ги подкрепят, прекарват с тях 

много време, разбират начина им на мислене и поведението им, очакват от тях да спазват правила-
та, способстват за открито общуване, асертивно и просоциално поведение и реагират на негатив-
ното поведение не чрез строги наказания, а чрез обсъждане на проблемите.

Позитивното родителство означава съдействие и насърчаване на позитивни отношения между 
родителите и децата, и оптимизация на потенциала на развитие на детето.

Целева ориентация
Политиката на услугите спрямо позитивното семейно възпитание включва три компонента:
 y обучение на родителите как да възпитават в позитивен дух с цел самоактуализиране и само-

реализация на способностите от децата.
 y оказване на подкрепа на ролята „родител“ с цел изпълнение от родителите на своите отго-

ворности.
 y развиване и поощряване на промените в модела на родителско поведение с цел усилията на ро-

дителите да съдействат за развитието на детето [5].

Педагогическо образование на родителите – концепция и стратегия
Посочените стратегически приоритети на позитивното семейно възпитание извеждат на пре-

ден план актуалността на педагогическото образование на родителите като негова основна струк-
турна и съдържателна рамка.

концепция
 y Педагогическото образование предполага запознаване на родителите с ефективни методи и 

средства за възпитателно влияние чрез провокиране и оптимизация на техните житейско-
възпитателни ориентации.

 y родителите не са професионални педагози, но чрез педагогическото образование са способни 
да: усвояват позитивни модели на родителско поведение; осмислят и осъзнават конкретни-
те възпитателни ситуации и начините за разрешаване им; изградят достойнство, комфорт и 
увереност в себе си като възпитатели.

Акценти
 y родителите са първите и най-влиятелни възпитатели на децата.
 y клиентелизъм: семейството заема най-значимо място в социално-педагогическата система.
 y целта на педагогическото образование е повишаване на педагогическата култура на родители-

те чрез предаване на знания и формиране на умения за позитивно възпитателно влияние.
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 y Педагогическото образование означава обучение на родителите как да възпитават децата си.
 y основна характеристика на образователния процес е интеракцията, която впоследствие се 

транслира във взаимоотношенията „родител – дете“.

стратегия
 y добронамереното отношение и квалифицираната помощ може да направи родителите „екс-

перти“ във възпитанието.
 y доверието и откритостта във взаимоотношенията е най-важната предпоставка за ефек-

тивно сътрудничество.
 y обмяната на информация и равностойното участие е предпоставка за позитивно развитие 

на децата.
 y осигуряване на условия и възможности за демонстрация от родителите на професионални и 

специални умения.
 y запознаване с работата на педагозите и придобиване на адекватна представа за отговорност-

та на учителската професия.
 y осигуряване на условия за контрол върху работата на педагогическия екип. 
 y Педагогическото образование е базирано върху следния принцип: да се подпомогне, а не да се ръ-

ководи процеса на семейно възпитание.
 y Педагогическото образование на родителите се осъществява под формата на социално-педаго-

гически тренинг, предполагащ интерактивна технология на обучение.
 y очаквани резултати от педагогическото образование на родителите: изграждане на позитив-

ни модели на родителско поведение; хуманизиране на отношенията „родители – деца“.

Задачи /етапи в модела на родителско поведение/
 y Промяна на отношението към детето.
 y усвояване на умения за съпреживяване – емпатия /емоционална интелигентност/.
 y осмисляне и осъзнаване на конкретните възпитателни ситуации и начините за разрешаване 

на им – рефлексия.
 y Предвиждане на възпитателните интеракции като ситуации, специфика на общуване и модел 

на родителско поведение – антиципация.

форми на комуникация
 y Презентация: Предоставяне на информация относно развитието и възпитанието на детето.
 y групова дискусия /интерактивен тренинг/: осигуряване на условия и възможности за обмяна 

на информация в група, чрез дискутиране на образователно съдържание, поставяне на проблеми 
и обсъждане на казуси и идеи, ролеви игри, избор на решения, „домашна работа“. 

 y индивидуална консултация: осигурява дискретност в процеса на комуникация. отношения-
та „консултант-родител“ са абсолютно равностойни, основа за собственото „откривател-
ство“ на детския свят.

Варианти за реализация на образователното съдържание
 y като самостоятелна програма извън родителските срещи и другите форми на сътрудничест-

во със семейството с условни названия „компас за родители“ или „училище за родители“, в коя-
то могат да участват родителя, семейната двойка, родителя /родителите/ и детето.

 y като част от родителските срещи, чрез включване на избрани дейности и упражнения.
 y като индивидуални консултации с родителя, двамата родители, семейството и детето.
 y като задачи за „домашна работа“ на родителя и семейството на част от образователното съ-

държание [2, 3, 4].

Заключение
разглеждайки родителите като партньори, съвременната европейска образователна стратегия 

издига тезата за преход от социална обвързаност към приоритетно участие на семейството във 
възпитателния процес. 

това означава, че реализацията на компетентността на педагогическите екипи в системата на 
образованието, в контекста на взаимодействието „образователни институции – семейство“, изис-
ква нови комуникационни стратегии за сътрудничество с родителите, чиято концептуална визия 
е свързана с оптимизация на възпитателния потенциал на фамилната констелация чрез педагогиче-
ско образование на родителите. 
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НАУкАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ДУхОВНОТО ИЗРАсТВАНЕ НА ЧОВЕкА В 
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Science and educaTion FOR THE SPIRITUAL GROWTH OF MAN IN THE CHANGING 
SOCIETY OF 21ST CENTURY
assoc . Prof . rayna Zaharieva
Sofia university „St . Kliment ohridski“, department for information and in-Service Training of teachers

abstract: This article is an attempt to analyze the relationship between science, spirituality and education in 
the context of changing society of the 21 century. it is identified as a technological and information rich one and 
the very essence of man – as a spiritual being. all achievements in science, innovation and change in education 
must be resources for its spiritual growth and prosperity.

as an illustration of the theme is presented project „good work“ (human creativity) of howard gardner, 
mihaly csikszentmihalyi and William Damon.

Keywords: science, spirituality, education

темата за настоящата статия е провокирана от проблемите на бързо променящото се обще-
ство на 21.век и практическата реализация на триадата между наука-духовност-образование за под-
помагане на човека и неговата реализация като духовно същество. това е неговата жизнена задача, 
уникалност и сила. в тази връзка науката и образованието са длъжници и трябва да служат на де-
тето/човека така, че той да властва над технологиите, а не те над него. целта на статията е да 
потърсят отговори на проблема, как паралелно с бързото развитие на технологиите и промените 
в живота, да се помогне в същностното духовно израстване на детето. защото обществото ни се 
нуждае от хора, които ще направят света жив, щастлив и хуманен. образованието на децата е клю-
чов елемент да внесе промени и щастие в обществото ни. Паралелно с образованието много важни 
са развитието на добротата, емпатията, уважението към другия.

ако миналият 20-ти век се беше превърнал във века на войната и на много проблеми, то 21.век би 
трябвало да бъде век на мира, мирното решаване на проблемите, диалога, уважението на различията, 
ценностите, морала и етиката. Примерите за използването на научните открития и в миналия и в 
настоящия век подсказват, че те могат да бъдат в полза на човека, но могат със същата сила да се из-
ползват и срещу него.
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Бих искала да се позова на пример, който показва как науката се стреми да помогне образованието 
ни и обществото да станат по-добри, чрез добра работа.

За резултатите от проекта „добрата работа“ (човешката креативност) на howard gardner, 
mihaly csikszentmihalyi и William damon

вместо уводни думи за проекта, ще започна с едно от неговите много силни послания, а именно: 
„да се поставят проблемите и търсят решения, или да се „забием в тях“ и да ги „сметем под чергата“.

използван е прагматичен концептуален подход, на базата на който тримата учени – howard 
gardner, mihaly csikszentmihalyi и William Damon започват своята работа (1994-1995г) по проекта „чо-
вешката креативност“ (Пчк).

работната теза на проекта е: „възможно ли е да се създадат общества, хора и институции, кои-
то да са креативни по начало, иновативни и едновременно с това да са хуманни и да поемат грижа за 
тези, които не могат да си подсигуряват нуждите сами?“

в онези години на промени (миналия век), те не са разбрали, че подлагат на изпитание твърдение-
то на адам смит, че: „пазарите трябва да са в съзвучие с моралните ценности“.

авторите, там в мечтаната за много българи страна-цел, и ние тук – в страна, търсеща нова по-
сока на истинската демокрация по онова време, се оказваме търсачи на едно „желано съзвучие“, кое-
то трябва да се постигне, но се оказва, че не е фундаментално действащо правило на цивилизовано-
то общество. Първоначалната цел на проекта е да се изследват различни сектори и се провери, дали 
е възможно изобщо да бъде комбинирана креативността с хуманността.

Петгодишните им изследователски търсения, около създаването на теоретичния модел на из-
следването установяват: „че е по-лесно да се изучава хуманното поведение, когато има ясни прави-
ла за етично и неетично поведение, отколкото, когато етиката е оставена главно на отговорност-
та на самия индивид“. 

и така наименованието на проекта е променено в Проект добра работа /Пдр/, и той става по-
пулярен именно с това си наименование. според авторите, причините поради които, хората пред-
почитат наименованието „добра работа“ пред термина „човешка креативност“ са различни по ха-
рактер.

в този контекст естествена и разбираема е дефиницията на „добра работа“, която авторите 
влагат: отлично качество изпълнение, което отговаря на етичните норми – съкращението на две-
те главни букви /от англ. превод/ „е“: първата за exellent – „отлична“ и втората за ethical – „етична“. 
малко по-късно е добавена и трета дума с „е“ – engaging – ангажираща, изискваща всеотдайност, ра-
ботата, която се превръща в смисъл на живота.

и така се обособяват трите признака на „добрата работа“: 
 y отлична, експертна, висококачествена; 
 y етична, социално отговорна и морална;
 y всеотдайна, ангажираща и смислена работа, извършвана с отговорност и творческа ангажира-

ност.
ще вметна само, че у нас, отдавна като, че ли забравихме тези двете обикновени думи – „добра 

работа“. техните съвременни научни синоними са сложни, поради което остават неразбираеми, дори 
за колегите от сферата на образованието. 

всъщност вероятно всеки човек има свое разбиране на добрата работа, което е ориентирано към 
отличен резултат, добро поведение на извършителя и добра интеракция между поръчителя и изпъл-
нителя.

в теоретичната рамка на проекта са включени четири ключови взаимодействащи фактора, кои-
то имат пряко отношение към отличната работа. три от факторите са групови, (а, Б и г), а един 
се отнася до отделния индивид, човека (фактор в).

 y а. културен контрол в професията. Първият фактор включва: професията или попрището, 
изискванията, т.е. групови правила на работното място, наличието на традиции или тяхно-
то отсъствие, което има ефект на ритуализиране на професията. като в „поприще“, авто-
рите влагат смисъла на културното изобретение: набор от вярвания, практики и ценности – 
много често закодирани в система от символи, които се развиват с течение на времето, и се 
предават от едно поколение на следващото поколение. или практикуваната от дълбока древ-
ност хипократовата клетва в медицина, която представлява своеобразна мяра за добра рабо-
та в професията. и до днес тя е послужила като модел за запада в редица други професии.
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Схема №1. Графично изображение на принципните елементи на Добра работа
 y  Б. социален контрол в професията. вторият фактор включва социалните рамки в които е раз-

положено попрището. в областта на образованието това са всички университетски звена; 
всички центрове и департаменти, неправителствени организации, които са в помощ на учи-
теля, ученика и родителя. звена, частни и държавни, чиято цел е насочена към разширяване и 
обогатяване на квалификацията, или предоставят възможности за преквалификация.

 y в. индивидуални стандарти. третият фактор е самият индивид като субект в дейността. 
в основата на човешкото общество е отделният индивид, и каквито и да са промените в ед-
но общество, неговите привилегии или ограничения, сигурност или несигурност, без него, та-
зи схема не е възможна. 

авторите на проекта, анализират индивида, от една страна като индивидуална система, коя-
то включва личностни качества, ценности, вярвания, цели, мотивация, личност, темперамент, страхо-
ве и т.н., и така също специфични професионални умения, развити в определена степен. в тази си ком-
пактност, индивидуалната система и професионалните умения оказват влияние върху професио-
нално поприще на индивида и се явяват фактор в сферата на неговата работа. 

 y г. механизмите на контрол в обществото. четвъртият фактор включва индивидите, които 
са направили своя избор на професия, неизбежно са поставени под влиянието на различни оцен-
ки в рамките на „обществените норми“, перспективите и възможностите, удовлетворение-
то и механизмите за наказание, посланията от медиите и улицата и т.н.

всички, четири фактора са неизменно присъстващи. а начинът по който си взаимодействат или 
функционират предпоставят вероятността за добра работа. резултати от проекта са обособени 
в 4 точки, които накратко ще представя в настоящата разработка. 

1 . Подкрепата 
например, подкрепата на учителите от управленския екип се оказва един особено важен фактор за до-

брата работа. възможно е учителите да имат недостатъчната подкрепа или изобщо да нямат такава.
изследването по проекта показва, че отлична работа се върши в тези институции, където ръко-

водните фактори, засвидетелстват на изпълнителите завидно единодушие и единомислие по въпро-
сите свързани с работата. и, точно обратното – тя не се върши, и липсва в случаите, когато ръко-
водители и изпълнители са разединени, заради различните мнения, становища цели, 

авторите на проекта предупреждават, че подкрепата, оказвана на професионалното поприще 
в никакъв случай не е единствената гаранция за отличното качество на работата на служителя, ра-
ботника или експерта. нещо повече те декларират, че дори и в най-подсигурените професии вина-
ги ще има служители, които няма да спазват правилата, нормите, ще им липсва професионализъм. 

 y не се чувстват част от професионалния екип; 
 y работят некоректно, но получават заплата, както всички останали; 
 y работят водени от мотиви за отлично изпълнение, всеотдайност и етичност.

2 . Различията по професия и възраст 
един до болка познат проблем и у нас, който е важен, но реалното му решение не е във възмож-
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ностите на един автор или само на една институция. още повече, че е познат и другия факт, фи-
нансовата обезпеченост не винаги е гаранция за доброто изпълнение на работните задължения в об-
разователните институции /детската градина, училище и университета/. 

отчитане на различията по възраст: резултатите по възраст силно впечатляват, защото зад 
тях се крие „философията на новите млади“. тревожно е, когато по-голяма част от анкетираните 
„признават“, че не са успели или не са искали да спазват изцяло етичните кодове на работата си. като 
посочват следните причини: „амбициозност и желанието да преуспеят; подозрение в колегите, че и те не 
изпълняват стриктно задълженията си или допускат компромиси с качеството на изпълнение; липсата на 
готовност да жертват собствените си шансове за успех като демонстрират поведение различно от то-
ва, което показват останалите им колеги с които те се конкурира.“

някои от анкетираните млади хора са го споделяли с нотка на извинение, други с неохота, дока-
то останалата част бяха открито убедени, че „светът е такъв“. за авторския екип, този резултат 
е откритие, което дълбоко ги е развълнувало, и се превръща в основен фактор за последващи усилия 
за промяна на ситуацията.

Посланието – или финалните думи на проф. гарднър, казани по време на неговото слово в софий-
ски университет „св.кл.охридски“, 2009: „днес ние възрастните носим отговорност пред младите 
хора, за да се научат на „добра работа“. ние сме моделите за тях. и ако младите хора не работят – 
то ние не сме им показали какво е „добра работа“.

естествено е, че всеки сам за себе си ще направи коментара на това послание. като не забравя да 
бъде обективен, и да изостави извиненията от типа „кризата.., заплатата,...условията на работа, 
новите деца, недоволните родители и т.н., за да направи „добра работа“. [1].

3 . Отношение към отговорността
Последният обобщен резултат от проекта показва, че с напредване на възрастта на анкети-

раните се разширява областта на техните отговорности. също така анкетираните в отделните 
професии дефинират по различен начин своите отговорности. така например учителите и лекари-
те, говорят за техните конкретни отговорностите към – учениците и пациентите. докато пред-
ставители от други професии, коментират и по-абстрактни ценности. например: учените комен-
тираха прилагане на етични кодове в науката, юристите моралните си задължения към прилагане на 
законите и постигането на справедливост.

онова, което остава неясно е, дали хората с различно усещане към отговорността (човек по приз-
вание в определена професия, срещу човек провокиран от други подбуди) биват привлечени в различни-
те професии и дали формиращите процеси и широтата на сферата провокират оформянето на различ-
но чувство за отговорността като такава. с напредване на възрастта хората разширяваха този кръг 
и там вече се включваше институцията, за която работеха и понякога самата служба.

4 . Време на преход и криза 
може би най-шокиращ и обезпокоителен резултат, който се отчита в проекта „добра работа“ 

е заявеното от младите работещи – на възраст между 15-30г. тези млади хора много лесно разграни-
чаха отлично вършената работа от компромисите с качеството; те се възхищават на перфектните 
изпълнители, и някои от тях – сами се стремят да показват отлично качество на работа. 

сравнително малка част от млади работещи, изцяло отхвърлят постигането на добро качест-
во в работа, като тяхна пряка цел. те формулират своите конкретни цели – да се издигнат в работата 
си според собствените си разбирания; коментират, че много от конкурентните им колеги кръшкат 
така, че те трябваше да подтиснат етичната чувствителност у себе си, поне до този момент, до-
като самите те постигат желаната слава, власт и пари – „приятният аромат на успеха.“

ако не се приема за извратена мотивировката на тези субекти, човек спокойно би могъл да при-
еме, че те целят единствено печалба за себе си. няма причина да описват себе си в неблагоприятна 
светлина. и тъй като преходът у нас постави същите въпроси, очерта подобни тенденции, които 
дори превърна в модел на успяващия млад човек, който успява, заради успеха.

може би, просто сме свидетели на люлеенето на махалото, което скоро ще доведе до равновесие. 
настоящият статус на безотговорност на работното място, на компромиси с качеството на 

работа, е тревожен, ако не се приеме за безпрецедентен. Бившият председател на Федералният резерв 
алън грийнспан казва: „Не че съвременните хора са станали по-алчни от предишните поколения. Причи-
ната е в това, че пътищата да се демонстрира алчността станаха много по-широки“. Без съмнение, ние 
имаме работа с човешките слабости, проявяващи се при прекосяване на етичните граници. 
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чувствителността и тревогата на х. гарднър към тези процеси и дълбокото му желанието за 
промяна на света към по-добро, са „затворени“ във въпроса към всички: „дали, или до каква степен тези 
слабости могат да бъдат ограничени и на тяхно място дали може да бъде култивирана етичността?“

авторите на проекта говорят за необходимостта от условия за създаване на предпоставки за до-
казване отлично качество на труда, за да може всеки сам да прецени дали сам е, или може да станете ра-
ботник отговорен за отличната си работа. според тях добрата работа, зависи от три вида подкрепа.

 y Моделите на възрастните, които са еталон или естествена мяра за подражание от децата и юно-
шите в процеса на тяхното личностно и морално-нравствено формиране. това влияние може да 
бъде представено в трите концентрични кръга на влияние: най-вътрешния на непосредстве-
но влияние е семейната среда /модели на родители, роднини по старшинство/; образователната 
среда е първата външна обществена среда /тук евентуалните модели за подражание са на учи-
телите и възпитателите/; обществената среда – включва йерархичните структури на обще-
ството /моделите на директори, експерти, началници др./ и изявените личности от различни 
сфери на обществото /учени, служители, хора на изкуството, политици, спортисти, и т.н./. 
По-трудно човек може да бъде впечатлен или повлиян от авторитет, когото не познава лич-
но, но представлява добър модел за подражание на някой друг и чието поведение може да се при-
еме за форма на ръководство. 

колкото повече обаче са моделите на подражание, от които се вдъхновява един индивид, толкова 
по-голяма е вероятността такъв човек да показва отлично качество или добра работа.

 y хоризонталната подкрепа – вторият вид подкрепа – включва приятелите и връстниците на 
индивида, тези с които израства и се изгражда като личност, както и колегите с които след 
това се труди. излишно е да се твърди, че човек може да осъществява какъвто и да е контрол 
над връстниците си: родителите са тези които имат думата, когато става въпрос за избора 
на приятели в живота, а работодателите са тези, които решават, с кого ще работите, до ко-
го ще седите на работното си място. независимо от ясно виждащите се ограничения, все пак 
човек има правото на избор, с кого да прекарва времето си, от кого да се учи или кого да отхвърли 
от контактите в ежедневието си. и така оказва се, че хоризонталната подкрепа се оказва най-
важната, поради това, че човешкото развитие върви от детството към зрялата възраст. или съ-
що толкова важна, колкото е и следващия вид подкрепа – вертикалната.

 y Вертикалната подкрепа е третият вид подкрепа, която индивида получава от йерархичните 
модели, реализирани от високите обществени модели.

възможни са и епизодични пориви на подкрепа от положителен тип. много от учителите тръг-
ват към своето кариерно развитие, провокирани от модела на колега или преподавател в квалифика-
ционен курс. възможни са и епизодични пориви с отрицателен характер. 

независимо от това, дали сте тръгнали по пътя на доказване на добро качество на работата си 
или не, от време на време ще има неща, които ще ви хвърлят в смут: неприятни неща ще се случват 
на работното ви място или в личния ви живот, или обратното – ще преживявате неща, които ще 
предизвикват радостни усещания и преживявания, да кажем, примери на истински перфекционизъм, 
прояви на смелост или саможертва в името на фактори далеч надхвърлящи собствените ви лично-
стни интереси. По презумпция такива събития обикновено разтърсват душевността на всекиго, но 
винаги акцентът е върху начина, по който човек реагира. а реакциите на всеки са както строго ин-
дивидуални в нивото на личното, така и на по-високо обществено ниво. като, че ли във всяко обще-
ство, независимо от времето, винаги има хора, които работят в полза на другите/обществото, по-
вече от останалите индивиди. 

гарднър е вдъхновен от икономиста а. хиршман, и го приема за авторитет и мъдрец. особено 
много той цени неговото твърдение, „че всеки един от нас дължи на работата си определено количество 
лоялност“ . но към определено време, ако работещият е тръгнал по непрепоръчителен път в работа-
та си, е нужно само да „надигне глас“, за да се подложи на обсъждане. и в края на краищата, ако човек 
приеме, че вече не е в състояние да показва ефективността си в труда и е влязъл в противоречие със 
самия себе си, значи е настъпил момента да се оттегли от работата, която работи. 

екипът на проекта уважава и с това подкрепя индивидите, които търсят възможности да подо-
бряват и усъвършенстват организацията на работа непрекъснато. ако те не успяват по някаква при-
чина и се провалят, но продължават да работят според ценностите на качествения труд, то следва 
да се обърне внимание на следния въпрос: „Как да се определи доколко качеството на труда, който полага 
един учител/работник/служител е отлично и той е съзнателен учител/работник/служител? 
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в тази връзка, авторите на проекта, извеждат четири критерия за самооценяване качеството 
на положения труд от индивида:

 y мисия. каква е мисията, която съм си поставил/а в работата си? моята мисия в съзвучие е ли е 
с мисиите на колегите ми? ако не е, какво мога и трябва да направя? 

 y модел. кои са хората, пред които се прекланям и/или възхищавам? защо? обръщам ли се към 
тях, когато се чувствам несигурен/а? как трябва да постъпя? какви изводи съм направил/а от 
постъпките на хора, които са ме принудили да страдам? ако нямам свой личен учител/ментор, 
мога ли да си създам събирателен модел на учител/ментор, или т.нар. – фрагментор?

 y огледален личен тест. когато се изправя пред огледалото на собствената си професионална ра-
бота и се вгледам внимателно в него, картината, която се отразява ясна ли е? или по някакъв 
начин е изкривена и/или непълна? гордея ли се с това, което виждам? и ако не издържа теста на 
огледалото, какво трябва да направя?

 y огледален професионален тест. когато се изправя пред огледалото колегите си в работата – гор-
дея ли се или се срамувам от това, което виждам. ако чувството е на гордост – аз върша ли си 
добре работата? ако се срамувам, какво мога да направя, за да приложа ценностите на професия-
та, така, че те да доведат до по-добро състояние? дали трябва да търся издигане в професията?

самоанализът е важна стъпка към разбиране и осъзнаване на жизнената и професионалната пози-
ция. за всяка професия тази стъпка е важна, но сякаш за учителската – тя е задължителна, в конте-
кста на въздействието на подкрепа, която има. и още нещо независимо от възрастта на човек, дали 
е на 10, 50 или 100 години, според проф. гарднър, добрата работа може да се опише, като „непрекъснат 
процес на учене – самообразоване и учене на другите. Това е коренно различен процес от познатото, пости-
гане на ранен престиж, и оставянето в него, познат като: „да се оставиш да лежиш на старите си лаври“.

да се учим от другите, по-добри колеги или личности е винаги полезно. учителят помага на де-
цата в групата, като ги насочва към най-доброто изпълнение. но когато става въпрос, ние като въз-
растни да се научим, тогава като, че ли волята за добра работа отстъпва – на стереотипите.

в заключение авторите обобщават, че:
 y целта на добрата работа е да се постигне резултат с отлично качество, а личността, която 

я извършва да бъде всеотдайна и етична;
 y нейното постигане е процес, на развитие на индивида, професионален и личностен аспект, от 

училище до работното място, независимо къде се намира.
в този процес са важни както знанията (дипломите и специалностите), професионални умения, 

така и личността, ценностите и характера, който поддържа волята за всеотдайността, морала и 
етиката при нейното извършване.

затова е вярно е, че някои от експертите, които са се доказали като професионалисти, всъщност 
нарушават един или повече от трите аспекта на добрата работа. и обратното е вярно, че много рабо-
тещи в най-непривлекателни условия, могат да демонстрират отлична, всеотдайна и етична работа. 

как да се засили влиянието на морала и етиката в образованието?
днес по-често срещаните и коментирани модели са свързани с корупцията, беззаконието, липса-

та на морал и етика във всички области на живота оказва се, че някои деца са ограничени във възмож-
ността да срещнат и общуват с личности носители на морала и етиката. и въпреки тези ограниче-
ния, вярвам, че те ще срещнат и видят личният пример на възрастният, на другият, който е най-
силният и респектиращ техен възпитател.

независимо от времето на прехода и кризата, познавам много такива личности-примери и у нас 
и в чужбина, хора радетели на човечността, достойното уважително отношение към човека, добро-
тата и емпатията. 
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abstract: The report presents part of a study focused on the role of the management team for motivation of 
the teachers within project work between kindergartens. The study is conducted in several cities in Bulgaria, with 
teachers and principals working in kindergartens of different size. The motivating factors for teachers and some 
benefits for children are presented. The internal and external motivation of respondents and their willingness to 
join some project work are discussed. The report displays the relationship between motivation and the quality of 
the learning process, and how motivated teacher work with children of their groups.
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независимо в коя организация работят, хората го правят по различен начин – от значение са стилът 
на управление, целите на организацията, средата и др. човекът не е машина – понякога е по-производите-
лен и по-ангажиран, а понякога – не толкова. от значение е мотивацията. тя може да бъде вътрешна или 
външна – породена от вътрешното желание за постигане на конкретни цели и резултати, или следствие 
от външни фактори. мотивацията е движеща сила, стояща зад всички действия на индивида. 

в основата й са разнообразието от потребности и естествено човешко желание и стремеж към 
тяхното задоволяване. неслучайно, очертавайки ненаситността на човека и желанията му, масло 
го характеризира като „искащо животно“ [1, стр. 82]. възникналите потребност – и материални, 
духовни или социални, и тяхното осъзнаване пораждат напрежение и подтикват индивида към ак-
тивност. мотивът е вътрешната подбуда, водеща към действие. мотивацията се интерпретира-
на в индивидуален или организационен аспект. според е. силаги постигането на целите и удовлет-
воряването на потребности е въпрос както на усилия и сполучлив поведенчески избор, така и на лич-
ни способности, възможности и компетентности [пак там]. интересна интерпретация за моти-
вацията дава даниел Пинк в „мотивацията – изненадващата истина за това, което ни движи на-
пред“. той сравнява мотивационните система и операционните и ги номерира подобно на web 1.0, web 
2.0. за него те са набори от предпоставки и протоколи за това как функционира светът и как се дър-
жат човешките същества. тези системи стоят в основата на нашите закони, икономически уред-
би и бизнес практики. мотивация 1.0 приема, че хората са биологични същества, борещи се за оцеля-
ване, мотивация 2.0 приема, че хората реагират и на награди и наказания в своята среда /теорията 
на тейлър/, мотивация 3.0 е обновлението, което е необходимо сега, приема, че хората имат и трети 
импулс – да учат, да създават и подобряват света [4, стр. 218]. според някои автори мотивацията е 
управленска функция и аз напълно съм съгласна с това. лидерът-ръководител планира, организира мо-
тива и контролира всеки по отделно и всички заедно. управлението на човешките ресурси не би мог-
ло да бъде ефективно без разработване на съответен модел на мотивация, тъй като тя подбужда 
конкретния индивид и екипа като цяло, за постигане на личните и общите цели [2, стр. 286]. за цел-
та използваме позитивния подход за мотивация на екипа, включващ:

 y положителен климат в екипа, 
 y възможност за пълна реализация на силите и разкриване на творческия потенциал,
 y определяне на индивидуалните фактори, влияещи в най-голяма степен върху поведението на 

служителя,
 y ясни критерии за определяне на успеха, 
 y ясно определени цели, 
 y възнаграждение за ефективен принос в общите резултати от дейността,
 y удовлетворена нужда от контакти и пр.[пак там].

работата по проекти изисква оформянето и ръководенето на специфичен екип, който в образо-
ванието и по-специално в детските градини в България се прави от работещите в съответното за-
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ведение, които имат полезни компетенции и умения. участието в такъв екип би следвало да бъде:
 y доброволно
 y съпроводено с дадена творческа свобода
 y институционализирано
 y мотивирано.

в периода ноември 2014 – април 2015 бе проведено специално изследване, целящо да установи осо-
беностите при управлението на екипа в проектната дейност. в него участие взеха повече от 200 
учители и директори от детски градини с малък или голям опит в проектната дейност. анкети по-
пълниха колеги от Шумен, добрич, Плевен, силистра, исперих, тервел, видин, казанлък, троян, Бургас, 
смолян, дупница, стара загора, асеновград, карлово, софия, ямбол и др. в анкетите от тервел са по-
сочени и села, тъй като детското заведение включено в изследването има филиали в такива населени 
места. детските градини са следно-големи – 4-5 групи. те работят в различни по големина градове и 
градини – от градини с една група до градини с 16-групи. Предвид това че извадката е голяма и изис-
ква повече време за обработка и към момента това все още не е възможно, тук ще се спра на извадка 
от 45 анкети или около 20% от общия брой. те са направени в различни по големина детски градини в 
смолян – 10броя, велико търново – 6 броя, троян – 5 броя, видин – 7 броя и тервел – 17 броя. възрастта 
на анкетираните е в по-голямата си част над 50 години и това са 53% от представената извадка. 
други 36% са между 41 и 50 годишни, а само 9% са на възраст между 26 и 40 години. един учител /2%/ 
е на възраст под 25 години. тази картина представя като цяло тенденцията в общонационален план. 
стажът на анкетираните е почти по същия начин пропорционален – 60% са работили тази профе-
сия над 25 години, 22% са учителите със стаж между 15 и 25 години. младите педагози и тук са мал-
цинство – 11% са със стаж от 5 до 15г и само 7% до 5 години.

магистри са 62%, а бакалаври – 38%. специалисти няма. това показва,че попадналите в анкетно-
то проучване имат необходимите знания и квалификация, за да отговорят компетентно и задълбо-
чено на въпросите. с техните професионален ценз е свързан и въпросът с наличието на професионал-
но-квалификационна степен. 51% са отговорили, че нямат такава, 18% са с пета Пкс, 2% са с чет-
върта Пкс, 2% – с трета Пкс, 18% имат придобита втора Пкс и 9% притежават първа такава.

анкетата съдържа общо 27 въпроса, част от тях стандартизирани, а други отворени. един от 
въпросите в анкетата бе: „ако проектната дейност влияе на мотивацията ви като педагог, моля 
обяснете как“. голяма част не са отговорили на въпроса, което е очаквано за отворен въпрос. въпре-
ки това има интересни мнения:

 y работата по проекти дава реална база за сравнение, професионално обогатяване, разширяване 
на кръгозора, комуникация с колеги- това действа като мотиватор да разчупим традиционния 
образователен модел, да направим нещо различно и преосмислим нашата работа.

 y Повишава се мотивацията за работа, обмяната на опит дава нови идеи за работа и възможнос-
ти за подобряване на работата.

 y контакта с колеги повишава мотивацията за работа с децата.
 y всеки педагог има нужда от подобряване на уменията си. Придобиването на такива чрез про-

екти ме мотивира.
 y мотивира ме да търся нови партньори, да обогатявам знанията си, да споделям опита с и др.

мненията показват, че учителите виждат ползата от работата по проекти. ако може с една 
дума да се обобщи тяхното виждане – то е зареждане /с идеи, практики, умения, емоции и др/. Прин-
ципно работата на учителя в детската градина е затворена – той общува основно с децата от гру-
пата, техните родители и екипа на заведението. включването в дейности по проекти дава възмож-
ност за отваряне на този кръг и обогатяване на учителя от към социални и професионални контак-
ти. затова участието в този тип дейности действа мотивиращо.

Проектите по секторна програма „коменски“ на програма „учене през целия живот“, а сега и на 
„еразъм плюс“, дават възможност за т.нар. мобилности. те не са просто разходка, а целенасочено об-
щуване с колеги и обмяна на опит. ето защо се възприемат от широката аудитория като мощен 
мотивиращ фактор. в анкетата формулирахме следния въпрос: мислите ли, че мобилността извън 
България е в състояние да пренасочи енергията на учителите към подобряване на учебния процес?“. 
макар в пряката формулировка да не е вложена думата „мотивация“ ние очаквахме, че само по себе си 
участието в мобилност е по желание и в този смисъл от мотивирани учители. 

резултатите са следните: 32 анкетирани са отговорили с „да“, което е 71%, „отчасти“ – 9 или 20% 
или, един е отговорил с „не“ /2%/ и трима с „отчасти“ /7%/. анкетираните директори в това число са 
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отбелязали единодушно „да“. не се забелязва зависимост между стажа и степента на образованието.
към този въпрос има възможност и за отворени допълнителни отговори. обобщената справка 

показва, че 38% от анкетираните считат, че мобилностите са възможност за обмяна на опит, 22% 
са убедени, че дават възможност за професионална квалификация, а също толкова и за допълнителна 
реализация. още 4% считат, че могат да подобрят чуждоезиковите си компетенции, 4% разчитат 
на нови запознанства, а 29% заявяват, че това е мотивиращо за тях. Процентите са повече от 100, 
тъй като са давани повече от един отговор.

третият въпрос, свързан с мотивацията на екипа за работа по проекти, бе : „мотивирани ли сте 
да работите и занапред по образователни проекти“. резултатът е очаквано положителен на фона на 
предходните отговори. 80% от учителите твърдо са заявили „да“, 18% са мотивирани „отчасти“ и 
само един е отговорил с „не“, което е 2%.

като цяло учителите харесват този тип работа и разбират напълно значението й за тяхното 
личностно и професионално развитие. затова се чувстват мотивирани да продължат в тази посока.

както посочих в началото позитивния подход за мотивиране включва възможност за пълна реализа-
ция на силите и разкриване на творческия потенциал, което е заявено в анкетните листове. усеща се за-
доволена нужда от контакти. учителите сами посочват своите индивидуални цели- професионална реа-
лизация и идеи, обмяна на опит. те желаят да бъдат по-полезни и по-ефективни в своята работа. Пости-
гането на по-добри резултати е тяхна цел и в този смисъл проектната дейност им дава възможност за 
осъществяването й. всеки нов полезен опит, учителите имат възможност да апробират веднага в своя-
та група, да го модифицират и използват според възможностите и интересите на децата в групата. то-
ва прави процеса на преподаване и учене по-атрактивен, интерактивен и интересен, от там и по-успе-
шен. добрите примери за сътрудничество, работа в малка група, учене чрез опит правят анкетираните 
учители по-модерни, успешни и удовлетворени. При едно добро ръководство на проектния екип ще бъде 
създаден добър климат, а критериите за успех ясни и достижими. работят в екип добива особено значе-
ние при реализиране на проектните дейности и тук ключова роля играят индивидуалните способности 
на всеки служител и умението на мениджъра да избере точните хора за точната работа.
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ПРАЗНИкЪТ НА УЧИлИЩЕТО – ИНТЕРЕсЕН И МОДЕРЕН НАЧИН ЗА УЧАсТИЕ НА 
УЧЕНИЦИ, УЧИТЕлИ И РОДИТЕлИ

The School feSTiVal – an inTereSTing and modern Way for STudenTS, 
ParenTS and TeacherS To celeBraTe
Katya doinova, Velislava Shurulinkova
163 Primary School, Sofia

* Авторите изказват благодарност към Програмата на Столична община за развитието на физиче-
ското възпитание и спорта за финансирането на описаните в настоящата работа дейности

abstract: children grow up in a highly technological world, overwhelmed with very chaotic information on 
the internet. To be interesting and well-liked by students, our 163 primary School seeks innovative and alternative 
practices and methods of education and upbringing. The patronal feast of 163 primary School is dedicated to 
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chernorizets hrabar, whose image is wrapped in mystery and whose work „o, pismenah“ is dedicated to the 
ardent defence of the Bulgarian alphabet. Therefore, we started looking for interesting and innovative ways to 
celebrate the patronal feast. We developed a series of projects under the program of Sofia municipality for the 
development of physical education and sport, which funds our ideas. So in 2013 we had the patronal feast of the 
national historical museum, in 2014 – in lozen mountain, and in 2015 – at the Sofia zoo. During the last three 
years we were aiming to perform activities, which are educational, interesting and developing team spirit of our 
students. We involved parents and the entire educational team in the organization and celebration of the three 
events, thus we strengthened our tripartite relationship school – student – family. We were able to educate our 
students in modern european values and in old Bulgarian traditions. also we taught them to love wildlife and care 
for wild nature and environment. We managed to enrich their health education.

Keywords: festival, education, sport, culture, innovation
образованието в съвременния свят не е само индивидуална цел. то е световна политика, търсене 

и откриване на нови теории, методики, практики и алтернативи. Наложително е хората да са под-
готвени за предизвикателствата на технологизираното и динамично във всички аспекти на живота 
близко бъдеще. в една европейска държава като България, училището се стреми да е в синхрон със съ-
временните изисквания и предизвикателства, пред които се изправят неговите потребители – де-
ца, ученици, студенти, учители. стратегията за развитие на ес поставя високи цели пред всяка ед-
на страна членка и така и пред всяко българско училище. ръководството и екипът на 163.оу „черно-
ризец храбър“ с ентусиазъм работят за дългосрочно и устойчиво развитие на училището по посока 
на съвременните европейски тенденции, технологичните предизвикателства на динамичния пазар 
на труда и качествено, модерно образование. Поради това бяха проучвани различни възможности за 
финансиране на дейности, които да стимулират нашите ученици да се развиват като конкурент-
носпособни, граждански компетентни и отговорни, комуникативни и адаптивни личности. 

Представените в тази статия практики и дейности са свързани с ежегодния патронен празник 
на 163.оу „черноризец храбър“. в три поредни години ние провеждаме празника в различна обстанов-
ка, извън училище и предлагаме на ученици, родители и учители атрактивни и алтернативни дей-
ности, които не само ознаменуват празника, но и образоват в различни направления (спортна кул-
тура, здравно образование, гражданско образование, знания по природни науки и т.н.) и укрепват 
тристранната връзка училище – ученик – семейство, включвайки и трите субекта в интересна за 
всички образователна практика в неформална среда. 

важно е да се спомене, че макар и да са устойчиви и затвърждаващи традициите в училище, кла-
сическите форми за отбелязване на патронен празник като концерт, вечер посветена на патрона и 
тържество в училище, не могат да бъдат осъзнати от всички ученици в 163.оу. то носи името на 
черноризец храбър . това е псевдоним на автор, който иска да остане в историята с храбрата защи-
та на българската азбука. животът и личността му са обвити в тайнственост. учениците от 163. 
училище са във възрастовата група 5-13г. и трудно си представят образа му а повечето от тях, ма-
кар и да са запознати с творчеството му от своите учители, не изучават все още произведението 
му – „о пименах“. Поради това ние започнахме да посвещаваме празника на черноризец храбър на раз-
лични образователни и спортни теми, за да развиваме характера, личността и знанията на нашите 
ученици в духа на словото на нашия патрон.

от три години, с помощта на Програмата за развитие на Физическото възПитание 
и сПорта в столична оБщина, ние успяваме да реализираме нашите нови и интересни идеи ка-
то включваме в тях всички ученици, персонала на цялото училище, родители, училищно настоятел-
ство и гости.

 y Проект за ознаменуване на патронния празник на 163. оу „черноризец храбър“ финансиран по 
програмата на столична община за развитие на физическото възпитание и спорта „Приклю-
чения и спортни игри в националния исторически музей“. Проектът и финансирането са пос-
ветени на кандидатурата на софия за европейска столица на културата 2019 г.

времетраене на проекта: от 08.03.2013г. до 28.06.2013г.
дата на основното събитие: 26.04.2013г. място: национален исторически музей.
дейностите, които съчетахме, реализирайки този проект са иновативни на първо място като 

форма на съчетание на спортна активност с културно-историческо мероприятие. освен тради-
ционната образователна разходка в националния исторически музей учениците бяха стимулирани 
да се изявят и да подготвят самостоятелно или с помощта на своите учители и възпитатели де-
монстрация на оригинални костюми от български игрални филми, както и възстановка на празници 
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и ритуали, което дълбоко и устойчиво ги запозна с историята и традициите на българския народ. 
учениците бяха включени в различните занаятчийски ателиета в образователния център национал-
ния исторически музей, което заедно с другите дейности стимулира техните потребности от лич-
на изява, развитие на творческите и артистични умения. във всяка дейност изключително силно се 
залагаше на екипната работа, затвърдяването на добрите работни отношения между учениците, 
тяхното сътрудничество с учители и връзка с родителите. 

изявите пред публика на децата се оказаха стимулиращи не само техния творчески потенциал, 
но и тяхното личностно израстване, както и припознаването им като част от големия колектив 
на класа, випуска, училището. Празникът на цветята обогати знанията на учениците за природата, 
тяхната естетическа култура, затвърди любовта към тях и надгради вече създадените от техни-
те родители и учители навици да се грижат за околната среда. 

Празникът обхвана всички ученици и учители, също така родителите, които активно се вклю-
чиха в подготовката на демонстрацията на костюми и възстановката на традиционни ритуали. 

Таблица 1. Справка за участниците в проект „Приключения и спортни игри 
в Националния исторически музей“

Преки участници в проекта общ брой преки участници в проекта

деца Пг 19

ученици 330

учители 30

родители 250

други нПо 7

за да отчетем и споделим резултатите от така различно и иновативно проведения празник, ве-
че три години провеждаме анкети за обратна връзка и проучваме образователните резултати у уче-
ниците. за наша радост те са успешни и отговарят на заложените цели, което ни стимулира да про-
дължаваме с подобен род активности и в бъдеще. всяка година нашият екип изготвя презентации, с 
които нагледно да бъдат представени резултатите от проучването на успеха на заложените в про-
ектите свързани с Патронния празник дейности. успяхме да проведем анкети с достатъчен, пред-
ставителен брой участници и да получим пространна представа за въздействието на проведените 
събития.
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Фигура 1. Резултати от анкетата за обратна връзка по проект 
„Приключения и спортни игри в Националния исторически музей“

Фигура 2. Резултати от анкетата за обратна връзка по проект 
„Приключения и спортни игри в Националния исторически музей“

Фигура 3. Резултати от анкетата за обратна връзка по проект 
„Приключения и спортни игри в Националния исторически музей“

както е видно от предоставената по-горе информация учениците са стимулирани и заинтере-
совани от културното наследство на България, за тях силен интерес е представлявала експозици-
ята в музея. те демонстрират широка гама от емоции и отлично настроение. най-важното в слу-
чая е, че положителната емоция от празника оставя трайна следа за наученото там и прекрасен спо-
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мен от Патронния празник на 163.оу „черноризец храбър“. участниците в различните дейности, 
спортните игри на открито и ревюто, които проявиха особено голямо старание и се отличиха, бя-
ха наградени.

 y Проект за ознаменуване на патронния празник на 163.оу „черноризец храбър“ финансиран по 
програмата на столична община за развитие на физическото възпитание и спорта „оздрави 
се, усмихни се! спортен празник в планината.“

През 2014 г. отново решихме да кандидатстваме за финансиране по програмата на столична об-
щина за развитие на физическото възпитание и спорта и проведохме отново празника като различ-
на, модерна алтернатива на класическите училищни тържества. мястото на провеждане беше ло-
зенската планина, а партньор – Българският червен кръст. целевата група беше същата – всички уче-
ници, учители, широк обхват от включени родители и гости. датата 30.04.2014 г. През тази година 
проектът отново бе разработен под мотото „софия – европейска столица на културата 2019“. на-
шите цели бяха да организираме мащабен спортен празник сред прекрасната природа и чистия въздух 
на лозенската планина. едновременно с това проведохме различни образователни дейности, които 
освен спортна култура да повишат знанията на учениците в сферата на здравното и екологично-
то образование, грижа за околната среда, културна идентичност. осъществихме различни спортни 
състезания за децата, обучения по първа долекарска помощ, действия при земетресения, преминава-
не по усложнена еко-пътека с препятствия, наблюдение на биоразнообразието на лозенската плани-
на, класифициране на растителните видове, в рамките на същия проект организирахме и ден на здра-
вословното хранене, който да предшества Патронния празник с кулинарна работилница и конкурс 
за най-здравословно меню. Победителите в конкурса, както и победителите в различните спортни 
състезания бяха наградени тържествено на 30.04.2014 г. 

инициативата да се съчетаят двете дейности бе особено успешна. децата се вълнуваха още при 
стартирането на подготвителните дейности, създадоха постери и плакати посветени на здраво-
словния начин на живот, голямото значение на спорта и правилното хранене. двете събития после-
дователно ги включиха в различни дейности, които изискваха отборна и екипна работа и едновре-
менно с това се забавляваха, което остави трайна среда и формира полезни навици. спортните иг-
ри им дадоха възможност за лична изява, затвърдиха техните приятелски отношения и способнос-
тта им да се състезават по между си като едновременно с това си помагат и се радват взаимно на 
своите постижения. активно включените родители и училищно настоятелство помагаха при ор-
ганизацията и логистиката, включиха се в подготовката на празника. целият екип на училището бе 
ангажиран и това затвърди колегиалните отношения между учители. отново наблегнахме на три-
странната връзка училище – ученик – семейство като поканихме родителите да празнуват с нас. 
от представената по-долу таблица на целевия обхват на проекта се вижда, че отново сме успели да 
създадем един положителен в емоционално отношение, образоващ и запомнящ се празник на 163. оу 
„черноризец храбър“.
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Таблица 2. Брой на участниците в дейностите по проект 
„Оздрави се, усмихни се! Спортен празник в планината.“

Преки участници в проекта общ брой преки участници в проекта
деца 38

ученици 354
учители 38

родители 50
други – служители на Бчк и нПо 10

490

отново проведохме анкети за обратна връзка, за да отразим въздействието на дейностите вър-
ху учениците и както е видно от представените по-долу резултати заложените в проекта цели бя-
ха изпълнени и основната и най-главна цел, да направим празника запомнящ се, вълнуващ и полезен бе 
постигната.

Фигура 4. Резултати от анкетите за обратна връзка свързани с дейностите по 
проект „Оздрави се, усмихни се! Спортен празник в планината“

 

Фигура 5. Резултати от анкетите за обратна връзка свързани с дейностите по проект 
“Оздрави се, усмихни се! Спортен празник в планината“

Фигура 6. Резултати от анкетите за обратна връзка свързани с дейностите по проект „
Оздрави се, усмихни се! Спортен празник в планината“
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Приложените данни показват голям процент на удовлетвореност и положителна емоция. уче-
ниците запомниха много от игрите, които проведоха там и после продължиха да ги организират са-
мостоятелно в свободното си време, след учебните часове. много от тях бяха мотивирани да се за-
нимават със спорт и потърсиха съдействие от учителите по физическо възпитание, записаха се в 
клуба по лека атлетика на училището. Проведените обучения по първа долекарска помощ, действия 
при земетресения, наблюденията на дивата природа оставиха трайни знания у тях как да опазват 
своята сигурност, сигурността на другите и как да се грижат за и да обичат природата. Постиг-
натия резултат по развиване и затвърждаване на навици за редовно спортуване в нашите ученици 
е особено важен, тъй като двигателната и спортна култура са неразривно свързани със здравето на 
нашите ученици. спортсменския дух, екипната работа и вълненията около състезанията сплотиха 
класовете, направиха ги по-близки с техните учители и възпитатели.

 y Проект за ознаменуване на патронния празник на 163.оу „черноризец храбър“ финансиран по 
програмата на столична община за развитие на физическото възпитание и спорта „Празник 
в зоопарка“

През 2015 г., вече следвайки традицията да ознаменуваме Патронния празник на училището по 
интересен и запомнящ се начин, избрахме зоопарк софия за място на събитието. дата бе 30.04.2015г. 
за да можем да предложим на нашите ученици, учители и родители един интересен, различен и вдъх-
новяващ празник, ние се свързахме с екипа на екологичния научно-образователен център в зоопарк 
софия и организирахме едно наистина вълнуващо преживяване за всички участници. През 2015 г. про-
ектът бе разработен под мотото „софия – европейска столица на спорта 2018 г.“ успяхме отново 
да спечелим финансиране и да реализираме идеите си. 

в дейностите включихме – спортни занимания на площадката и сцената в зоопарка, съпроводени 
с музика. насочено наблюдение по маршрути с попълване на специални карти за наблюдение (фиг. 7). 
със съдействието на екипа от екологичния научно-образователен център в столичен зоопарк, уче-
ниците от трети до седми клас участваха в Пъзел обиколка, Предметна маса и Биогеографска игра. и 
през 2015 г. организирахме ден на здравословното хранене и кулинарна работилница преди същинския 
патронен празник и отчетохме успешни резултати. 

 
Фигура 7. Примерна карта за наблюдение

от анкетите за обратна връзка посветени на това предварително събитие, получихме отзиви 
от по-големите ученици, че не са научили нещо ново. това показва, че знанията от миналата година 
трайно са затвърдени у тях – видно от активното им желание да участват и да приготвят здра-
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вословно меню. много интересни са резултатите от обработката на картите за наблюдение. все-
ки маршрут бе съобразен с възрастовата група на учениците – например малките ученици от преду-
чилищната група и първи клас наблюдаваха едрите бозайници, втори клас тревопасните животни, 
трети клас – хищници от сем. котки, четвърти клас – хищници от сем. кучета, пети клас – майму-
ни и полумаймуни, шести клас – птици, седми клас – земноводни и влечуги. 

резултатите показаха голям процент успеваемост при отговорите, което ни дава обратната 
връзка, че децата внимателно са наблюдавали животните и са чели информационните табели посве-
тени на тях. от данните, представени по-долу е видно, че само 31 ученици са потърсили съдействие 
при решаването на задачите от картите.

Фигура 8. Графика на анализа на карти за наблюдение по проект „Празник в Зоопарка“

Празникът бе организиран така, че учениците се включиха в предварителни дейности. органи-
зирани бяха конкурс за рисунка на любимо животно и класовете направиха постери със своите ри-
сунки. също така бе организиран фотоконкурс на самия празник, като учениците трябваше по гру-
пи да създадат информационни табла, посветени на наблюдаваните животни по техния маршрут.

така Празник в зоопарка отново се оказа успешна иновативна алтернатива на класическото учи-
лищно тържество. ние сме убедени, че знанията, емоциите и приятните преживявания, които из-
питаха учениците, ще оставят траен отпечатък у тях. очакваме те да подпомогнат развитието 
на личностни качества у децата. на празника присъстваха и помагаха в организацията представи-
тели на училищното настоятелство. това е доказателство, че родителите наистина могат да бъ-
дат успешна трета страна в образователния процес, особено в неформални инициативи като те-
зи, които описваме тук. отново обхванахме широк кръг от участници в дейностите, както се виж-
да по-долу.

Таблица 3. Описание на участниците в дейностите по проект „Празник в Зоопарка“

1 Брой заявени преки участници по проект 467

2
очакван брой непреки участници – родители, зрители, 

други специалисти
200

Празникът в зоопарка за трети път доказа, че иновативните и различни неформални образова-
телни форми са интересни за новото поколение ученици и може да се превърне в традиция за 163. оу. 
така не само учениците биват стимулирани да търсят и откриват нови начини за добиване на зна-
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ние, празнуване, спортуване и активно прилагане на наученото, но и педагозите се развиват в поло-
жителна насока. те също започват да търсят алтернативи на класическите методи в обучението и 
да подхождат оригинално и творчески в работата с децата. 

През 2015 г., на Патронния празник в зоопарка, всеки клас си избра да носи отличителен белег – 
определен цвят на тениските или шапките. По този начин учениците показаха своята принадлеж-
ност към конкретния клас и се идентифицираха като част от училищната общност. тази формал-
ност ги приучва и възпитава успешно в чувство за принадлежност и любов към училището. така на 
практика, неосъзнавано от децата, но търсено като ефект от ръководителя на проекта, с подръч-
ни средства на ниво облекло, се реализира и девиза на европейския съюз –„in varietate concordia“, един-
ни в многообразието. учениците се забавляваха, както се вижда от проведените с тях анкети за об-
ратна връзка:

Фигура 8. Графика на анализа на анкетите за обратна връзка по проект „Празник в Зоопарка“

в заключение, приложената снимка сама говори за себе си – спортът, ученето, празникът могат 
да се съчетаят в едно незабравимо преживяване, което превръща училището в нещо любимо за дете-
то. търсенето на интересни и иновативни методи и практики трябва да продължава да бъде наша 
цел, за до бъдат нашите ученици все така ентусиазирани, готови да учат и да се изявяват, да спор-
туват и да водят здравословен начин на живот.

Използвани източници:
1. катя зарева, карти за наблюдение, софия: зоопарк софия, 2015
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УЧИлИЩНИяТ ПРАЗНИк кАТО ИНсТИТУЦИя НА УЧИлИЩЕТО

The School celeBraTion aS an inSTiTuTion of The School
angel Vladimirovangelov
SWu „neofitrilski“, Blagoevgrad

abstract: The topic of school festivity is just the visible part of an iceberg of problems waiting to be solved 
by the Bulgarian school. people zealous for the attractive school festivity should rapidly orient in the ongoing and 
sometimes contradictory debate about what type of well-managed and organized school society needs. 

every well-organized school in its rules for the school activities should include a section that regulates school 
festivity. This regulation should cover all components such as: speech, action, props and characters, time and place, 
values, norms and sanctions. This will determine the role and the behaviour of the student, teacher and parent in 
the annually held school celebration situations. The celebrating community will unite in the sake of their values; 
will find the adequate tools, methods and forms, with which publicly to demonstrate to the society their success. 

Keywords: school celebration, school, institution 

можем ли да си представим какво ще е нашето общество поне 20 години напред, за да започнем да 
осъществяваме адекватни промени в училището отсега? училищната празничност е видимата част 
на айсберг от проблеми, които предстоят за решаване пред българското училище.

да се обсъждат теоретични проблеми на училищната празничност е почти безпредметно зани-
мание. на българското училище е необходима работна теория, която е въплътена в работни доку-
менти и е в ръцете на учители-професионалисти. те следва да селекционират работещите теории и 
да експериментират тяхната ефективност в условията на училищния живот.

нашето училище има много нерешени проблеми. Промените в обществото, след 1990 година, при-
бавиха и нови. следва да се има предвид, обаче, че „решените, а не нерешените проблеми определят ка-
чеството на една образователна система. нерешените проблеми определят темповете и насоките за 
бъдещото му развитие“ [1]. тези проблеми трябва да се субординират правилно и своевременно.

нямаме претенции да даваме собствено, подреждане. такова трябва да направят съответните 
институции, но едно вглеждане, все пак, ще предложим.

Първообраз и праформа
с въвеждане на светското образование в българското училище възниква една нова форма на учи-

лищното дело. зараждат се годишните училищни тържества. Появата им се обуславя от: 1) завърш-
ването на учебно-образователния процес в училището води до необходимостта да се покажат пред 
обществеността добрите резултати от работата през годината на ученици и учители. новата учи-
лищна форма се явява като отговор на тази необходимост. 2) качествата на учителя (добрата му 
подготовка, неговата културна осведоменост, умението да работи с деца) стимулират интереса и 
търсенето му да въведе в образователната система нещо ново. 3) годишните изпитни се явяват тър-
жествен завършек на образователния процес и основа за преминаване в по-горен клас на учениците.

като израз на относително изяснена образователна стратегия, от страна на възрожденската 
ни интелигенция, може да се разглежда периодът на замяната на религиозната и светска килия от 
училището по „взаимоучителната метода“. сред безспорните му, от днешна гледна точка предим-
ства, можем да определим: светския му характер и облик, категоричната му научна насоченост, по-
добрата организация на учебния процес, по-високото качество на преподаването и квалификацията 
на учителските кадри, но най-вече със „самочувствието на истински образователен институт“ [2]. 
тогава и именно тогава, когато българското възрожденско училище е придобило това самочувствие, 
когато се е възвисило до истински образователен институт, то тогава му е и времето то да демон-
стрира публично това си самочувствие; то тогава му е времето българските първенци, т.е. държав-
ници, да се появят по-смело и категорично на обществената сцена, като достойно се съизмерват с 
представителите на официалната османска държавност, защото са прозрели, че в борбата за циви-
лизационна еманципация, докато училището е само придатък към църквата и не е придобило своя ав-
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тономност, то „не може да има свой празник, а докато е лишено от представителност, то няма 
нужда от празник, който да го представлява“ [2].

след като каузата „полза от училището“ е спечелена в мащаба на територията, където ком-
пактно живее българският етнос, а сетне и с възстановяването на държавността, проблемата за 
училищната празничност, за съжаление, започва да се интерпретира, като решима от само себе си.

хипотези за близкото бъдеще
Първа: училището – нежелана територия. макар досега щадена и началната степен на българско-

то училище ще започва да търпи критики за: етапни и крайни незадоволителни резултати; за про-
блеми в психологията и динамиката на отношенията между учител, ученици и родители; за профе-
сионалната подготвеност на началния учител; за необвързаност на началното образование с общо-
то качество на живота.

ще продължават опитите за „реформа отгоре надолу, за налагане на неща върху участниците 
в системата и прокарването им чрез законови мерки – без да се държи сметка за влиянието на тези 
промени върху същината на образователния процес. а тя е точно във взаимодействието между учи-
теля, ученика и общността“ [3].

ревнителите за атрактивната училищна празничност следва бързо да се ориентират в започна-
лото разноговорене за това какво успяващо училище искаме, защото това е от голямо значение. до-
сега са изразявани основно пет вида искания:

 y на носталгиците – „да върнем доброто старо време“; 
 y на технократите – „децата да знаят чужд език и компютър“; 
 y на еврооптимистите– „да направим образованието като европейците“;
 y на либералите –„да стимулираме детската активност“; 
 y на демократите – „да научим децата на самоуправлението“.

опасно е за училището да се самозатваря, изолира и херметизира, защото това единствено раз-
вива „културата на оцеляването, която се характеризира още и със самоокайването, самосъжаление-
то, с отказа от жизнена стратегия с ясни и постижими цели“ [4]. такова училище учениците не ще 
приемат за своя територия, защото е видно, че вместо да ги привлича – „с атмосферата на солидар-
ност и с желанието да подкрепи всеки според уязвимостта, любознателността и интересите му – 
нашето училище ги изоставя и дори отпъжда навън“ [4]. навън, за учениците стана по-интересно, 
по-забавно и по-развлекателно,но ... и по-опасно.

втора – упадък на празника. това означава, ни повече, ни по-малко, че и във всекидневния живот 
неговите ценности губят своето значение и в „празнуващата група е настъпило разочарование и без-
различие спрямо тях“ [5].

какво се получава в периода на упадъка на празника? Практиката показва следния верижен процес: 
обществени нагласи или очаквания инерционно да удължат фазата на честването му, като това все 
по-често носи белезите на формалност; времето за празнуване все по-естествено се възприема от 
празнуващата общност, като свободно; търсене с цел замяна или подмяна на други, на нови ценнос-
ти в социалното и лично пространство и живот, за да бъдат почитани с празник; естествено или 
нормативно установяване на нови празници.

тези хипотези следва да са неприемливи.

Училищният празник и педагогическата категория „форма“
Понятията: обучение, възпитание, училище, клас и урок са основни за педагогиката и тя ги е де-

финирала отдавна точно и успешно. това, с премерена доза категоричност, би могло да се твърди и за 
такива понятия, като: извънучилищна, извънкласна и извънурочна форма на училищен живот.

най-общо извънкласните занимания са „целенасочени занимания на учениците, в извънучебно 
време, но организирани със средствата и ресурсите на училището, а извънучилищните дейности съ-
що са целенасочени занимания на учениците в извънучебно време, но организирани от различни обра-
зователни институции или неправителствени организации, без да се използват ресурсите на учили-
щето“ [виж повече в 6].

Бихме могли да се съгласим и с Ю. Бабански [7], че: 1) извънкласната форма на училищен живот 
обема инициативите, дейностите и проявите на училищната общност по отношение на образова-
нието, възпитанието и развитието на ученика, извън учебните занятия. 2) извънучилищната фор-
ма на училищен живот се допълва с инициативи и дейности на „специализираните неучилищни ин-
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ституции“.3) извънурочната и извънучебната се определят като най-широкообхватни. това е въз-
питателна дейност във времето, различно от учебното. 

разглеждан от такава гледна точка, училищният празник не може да бъде определен категорично 
с нито една от посочените формулировки. същността му се явява много по-сложна и многообразна 
и така предложените форми се оказват тесни. като форма на демонстриране постиженията на ус-
пяващото, добре организирано училище, училищният празник включва като свои компоненти както 
резултатите, получени от образователните, така и от възпитателните форми на дейност. зна-
чими са основанията на а. Попов [8] да се вгледа и изследва общото и специфичното между форми-
те на възпитание и обучение. 

в следващите няколко реда, сме длъжни да направим някои уточнения, основно по отношение взаи-
мовръзките на формите на обучение и възпитание, като компонент на училищния празник. те, в основ-
ни линии, се изразяват в следното: 1) като форма на почит на ценността познание, училищният праз-
ник демонстрира резултати от учебно-възпитателния процес, като творчески обема, осмисля и пре-
структурира формите на обучение и възпитание. 2) училищният празник, в сравнение с формите на 
обучение и възпитание, въздейства върху значително по-сложен и многоброен обект – общности раз-
лични от училищната. 3) Без да бъде определяно като противоположно, училищният празник е явле-
ние, различно от училищния делник и в същността си съдържа възможността за различно тълкуване и 
интерпретация на времето, основно като „белег на културната принадлежност и ориентираност“ на 
училищната общност, а не просто за „определяне на пулсацията му“ [виж повече в 9].

в „насоки за организиране на извънкласната и извънучилищната дейност с учениците“ [10] се опреде-
ля училищният празник като „тържествени събития в живота на учениците, временно или трайно обе-
динени около общи желания и интереси, организирани по конкретен повод. имат комплексен и масов ха-
рактер“. малко по-нататък е определен като „многостранен творчески процес“ и „място за изява и реа-
лизация на личността“. неразборията в понятийния апарат на празника продължава. според авторите 
на насоките, по структура, училищният празник се състои от „тържествена част и веселие“. тържест-
вената част е „наситена със символи, ритуали, церемонии“. според съдържанието си, той „може да бъде 
спортен, на техниката, изкуствата, календарно-обреден, свързан с патрона на училището и др.“, а по ма-
щаб – празникът е „училищен, местен, регионален, национален, международен“ и накрая, според формата 
си, е „тържество, бал, събор“. наредбата определя видовете празници, като: традиционни, еднократни и 
свързани с календарно-обредната система. от нея не става видно и ясно кои са училищните.

и така, приключвайки този поток на размисъл, у нас се оформя следното становище:
1. училищният празник не е форма на възпитание и обучение. той синкретично ги обема в себе си.
2. училищният празник актуализира пред обществото ценността познание, чрез „свои уни-

кални в динамиката на социалния и културния живот образци и модели на празнично поведе-
ние“, т. е. училищният празник се явява институция, „на която се отразява всяка криза в да-
дена група“ [11]. Поради причината, че училището не може да бъде по-различно от общество-
то, в което функционира, българският обществено-политически живот въвлече училището 
в периодични кризи. за чест на българското училище ще кажем, че въпреки тяхната остро-
та, ценността около която се организира училищният живот намали, но не загуби необходи-
мостта от празнична почит, както и културното значение на училищния празник.

в заключение бихме казали следното: училищният празник е сложен художествено-възпитателен 
комплекс. той е институция толкова стара, колкото и новобългарското светско училище. свързан е и 
предполага съвместната дейност, не само на училищната, но и на разнообразни и разнородни други общ-
ности и групи. третира (означава) по особен начин фазите в ритъма на училищния живот, съобразно 
стабилна обществена ценност, чрез особено (празнично) поведение на общността. Празничното пове-
дение не е произволно, а протича в строго съответствие със значимостта на събитието, като ключов 
житейски преход в живота на ученика. като различна, особена интерпретация на времето - училищен 
живот, училищният празник предполага активност в реализацията му на обществено-значими места. 
При публичното напомняне на ценността, за разлика от други празници, които отслабват, отхвърлят 
или разрушават функциониращи структури, авторитети и дейности, училищният празник ги запазва, 
нещо повече – възвеличава, чрез адекватна система от атракциони [виж повече в 12].

същностни характеристики на училищния празник
оформят се следните общи и съществени характеристики, съответно присъщи и отличител-

ни на училищния празник:
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 y училищният празник в българското училище е светски. той се е зародил (11.08.1846 г., в Шумен) 
и битува и до днес като такъв;

 y по отношение на емоционалната си окраска – училищният празник е предимно весел;
 y според мястото си в социологическото пространство, училищният празник е празник на цяла-

та училищна общност. той е специфична форма на поведение на тази общност;
 y поради общественото съгласие към ценността, която почита училищният празник, както и 

ангажираността на някои национални институции с него, може да се определи, че училищните 
празници са празници на нацията;

 y училищният празник демонстрира степени на образователно постижение в началото или края 
на период свързан с процеса на познание;

 y училищният празник е израз на памет за важни събития и личности от миналото със значим 
принос в националната култура;

 y училищният празник е уникален. училищният живот предлага ценности и поводи за празнува-
не, някои само веднъж в живота;

 y със своята относително нарушена логика на всекидневния училищен живот, някои от училищ-
ните празници предполагат сетивно богатство, развихрена визуалност, неудържима ритмич-
ност, приключения;

 y училищния празник не е свободно време. когато училищната общност започне да се отнася 
към него така, то значи, че ценността, която почита загубва значението си за общността;

 y училищният празник е чужд за всяка идеология, поради причината, че тя, както показват опре-
делени етапи в историята ни, подменя ценността, която почита училищния празник;

 y училищният празник е институция със своя строго оригинална структура, като празнуваща-
та общност се обединява около свои ценности, намира средства, методи и форми, с които пуб-
лично напомня на обществото;

 y училищният празник предполага равнопоставеност на участниците (ученици, родители, учи-
тели, и др.) спрямо ценността си. По време на празника, както и при подготовката му, учас-
тниците поемат роли и задачи, изпълняват функции, съобразяват се със задължения и норми, 
изисквания и забрани, които всекидневния училищен живот не предлага;

 y ценността, която почита училищният празник се изразява обикновено чрез символи, ритуал-
ни действия, знаци и игри;

 y училищният празник не почита насилието;
 y училищният празник е импулс за развитие на умения и качества, за добиване и демонстрация 

на знания, свързани и с художественото творчество;
 y училищният празник предполага емоционално, интелектуално и физическо напрежение за цяла-

та училищна общност;
 y училищният празник е вечен. той е битувал и в извънредни за училищната общност, народ-

ността и нацията условия. училищният празник ще продължава да съществува, докато съ-
ществува като ценност познанието.

Училищният празник като училищна институция
училищният празник се явява институция на българското училище. Под понятието институ-

ция е прието разбирането за сфера на социалните отношения или обществен орган, установени юри-
дически или морално. Правилата и поведенческите практики изграждат институциите. те се делят на 
формални (официални) и неформални. Официалните институции са основани на писани правила, кои-
то предписват конкретни роли на участниците в социалното действие. Неформалните институции 
са правила, присъщи за дадена култура, играят роля на мерило за „правилно“ поведение и идентичност. 

Полският антрополог Б. малиновски, определя институцията като „група хора, обединени от 
обща цел за проста или сложна дейност, основана върху конкретно материално или техническо обо-
рудване, организирана около определен правен или обичаен закон, формулиран езиково като мит, пра-
вило, максима“ [цит. по 13]. ключовите думи, описващи институцията, според малиновски, са: пра-
во (закон), хора, норми, материален апарат, дейности, функции.

Приложени към училищния празник, те го определят по следния начин:
Право (закон). като начин на организиране, училищният празник е институционализиран . И 

това не би могло да бъде друго, след като Правилника за прилагане на закона за народната просвета 
(ППзнП), в чл. 32 дефинира училището като„образователно-възпитателна институция в система-
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та на народната просвета“, а чл. 76 дефинира и обслужващите звена като такива. в училищния праз-
ник се проявяват и някои неписани прагматични принципи на обичайното право, а именно: на власт-
та, на сътрудничеството, на учтивостта и само в много частни случаи – на иронията.

хора. Под ключовата дума „хора“ следва да разбираме училищната общност. десетилетна практи-
ка е празничната дейност в училището да се изгражда върху основата на годишен календарен план, със-
тавен от директора и неговите сътрудници. Планът се „разбива“ по месеци, като се определят съот-
ветно отговорници или комисии за реализиране на тържествата. директорът назначава отделно лице 
или художествено-творческа комисия, която да изгради план-сценарий за всеки празник. Подходът да 
се възлага подготовката и провеждането на училищния празник на неподготвени или случайни хора, на-
стани в училището скучни по облик, форма и атмосфера празници и тържества, в които „отбелязва-
нето на празника остава в съзнанието на учениците наистина само като „отбелязване“ [16]. 

в подготовката и провеждането на училищния празник, общността се представя и проявява в 
цялата си многообразност от качества. това поставя пред учителя изисквания в няколко степени 
по-сложни и високи от тези, които ежедневно му се налага да изпълнява и за които е професионално 
подготвен. добрите практики на успяващите училища, днес, са въвели нов персонаж – режисьорът.

норми. между хората в институцията празник съществуват отношения на координация и су-
бординация, съобразно конкретната система от социални роли. всяка институция, включително и 
училището, е подвластна на определени вярвания, обичаи и традиции. устойчивост на традицията 
може да бъде открита в нормата „ритуализация на училищния живот“. новата норма училището 
налага като „стандарт на поведение“, т.е. като правила за практическа дейност. съществува и оп-
ределена система от санкции, възнаграждаващи или наказващи спазването на нормите. училищният 
празник е институция, която санкционира.

материален апарат. Под „материален апарат“ следва да разбираме природната и човешка среда, 
осигуряваща възможност за осъществяването на комплекса от комуникации.

дейности. дейностите представляват сложен словесен, музикален и пластически акт, който се 
изпълнява по различен начин в различно историческо време, както и в общности с различна култур-
на ориентираност.

Функции. Функциите, характерни за празника като елемент на културата, антрополозите оп-
ределят като: размяна и обмяна, удоволствие и лечение. училищният празник фаворизира обмяна и 
размяна на идеи и информация, както и удоволствието.

изложеното дотук потвърждава тезата, че училищният празник е институция на българско-
то училище. като такава, той е равнопоставен с директора. директорът представлява училище-
то пред органи, организации и лица (чл. 147. (1) т. 4. от ППзнП). училищният празник представля-
ва училището пред обществото.

Изводи:
1. училищният празник е институция тогава и само тогава, когато превръща определено съ-

битие от разгръщащият се живот на ученика в значим жизнен епизод, води младата лич-
ност към някакво лично откритие (основно като самостоятелни нравствено-етични изво-
ди), стимулира чувството за личен успех и въплътява щастието, разбирано като щастие от 
живота, от познанието, от общуването и от порастването.

2. всяко добре организирано училище, в Правилника за дейността си, следва да включи раз-
дел, който да регламентира училищната празничност. тази регламентация следва да обхва-
ща всички компоненти, като: слово, действие, реквизит и персонажи, време и мяс-
то, ценности, норми и санкции. това ще определи ролята и поведението на учени-
ка, учителя и родителя в ежегодно повтарящи се празнични ситуации. Празнуваща-
та общност ще се обединява около свои ценности, ще намира адекватни средства, методи и 
форми, с които публично да демонстрира пред обществото успехите си.
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„сВЕТЪТ НА ПРИкАЗкИТЕ“ – ИНОВАТИВЕН ПОДхОД ЗА сТИМУлИРАНЕ НА 
ТВОРЧЕскОТО МИслЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

„The World of fairy TaleS“ – innoVaTiVe aPProach To deVeloP STudenTS’ 
creaTiVe ThinKing
Katya Trifonova mitreva
Secondary School „Prof . ivan Batakliev“, Pazardzhik

*Настоящият доклад описва Представителна изява като част от работата по проект BG 
051РО00142 – 4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“ (УСПЕХ) 
съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

abstract: The present report illustrates an experiment which combines the traditional methods in the classroom 
and the freedom of the teacher in extracurricular activities. The aim is to describe the wonderful opportunity to 
stimulate creative thinking. understanding the free time of the students through forms and activities, supporting 
intellectual, spiritual and moral growth is the most valuable in project „SucceSS“. That is why i propose practical 
ideas of provocation to the interest and active brain activity of the participants in our club. in this direction relies 
not only of the various activities at the club, provided to work during the year, but the representative events, which 
are intended as interesting competitions: „Jump into the future“; „The world of dreams“ and „The world of fairy 
tales“.

Keywords: an experiment, creative thinking, interesting competitions, the world of fairy tales

настоящият доклад представя един експеримент, при който смело се съчетават традиционни-
те методи в класната стая и свободата на учителя в извънкласните дейности. целта е да се опише 
възможността за стимулиране на креативното мислене, която работата по проект „усПех“ дава. 
осмислянето на свободното време на учениците чрез форми и дейности, подпомагащи интелекту-
алното, духовното и нравственото им израстване е най-ценното в този проект. ето защо пред-
лагам практически идеи за провокация на интереса и активната мозъчна дейност на участниците 
в нашия клуб. в тази насока се разчита не само на различните дейности в клуба, предвидени за рабо-
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та през годината, но и на Представителните изяви, които са замислени като интересни състезания: 
„скок в бъдещето“ и „светът на приказките“.

мисията на училището е да осигурява качествено образование, което успешно съчетава нацио-
налните традиции с европейското измерение и е насочено към развиване на индивидуалните способ-
ности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация. 
нашата роля като учители е да съдействаме училището да се настани трайно не само в заетото 
с учебни часове време, но и в свободното време на децата – то да стане интересно и интригуващо. 
един от начините е да предоставим на учениците извънкласни и извънучилищни дейности.

тези дейности съпътстват и подпомагат учебния процес и имат съществена роля за засилване 
на интереса на учениците към образователно-възпитателния процес. По този начин те спомагат за 
формиране на креативното мислене. според професора от станфордския университет майкъл рей 
„креативността и творческото мислене са присъщи на всеки човек и ако те не се проявяват, това 
означава, че са потиснати“ [2]. според рей творческото мислене има пет основни характеристики: 
интуиция, воля, удоволствие, сила и състрадание, а четирите му основни елемента развиват и про-
вокират креативността: вярата в творческите способности, липсата на оценка, точните наблю-
дения и неудобните въпроси.

работата по проект „усПех“ през последните три години е доказателство за едно: учениците 
успяват да повярват в своите възможности, като насочват своята енергия към нови гледни точ-
ки и решения, разчитат на своята интуиция, изпитват удоволствие от разнообразните занимания 
и теми, с които са запознати, т.е. не се страхуват да бъдат себе си и да откриват света около се-
бе си. в тази насока се разчита на различните дейности в клуб „ценности и човеколюбие“, предвиде-
ни за работа през годината: подходящи теми, които да изпълнят със съдържание думите толерант-
ност, добродетели, състрадание, взаимопомощ, любов, доверие, добро. използват се различни инова-
тивни подходи, организирани са посещения на музеи и театрални постановки. в същото време се за-
лага на иновативността на Представителните изяви, които са замислени като интересни състеза-
ния: „скок в миналото“ и „скок в бъдещето“; „светът на мечтите“ и „светът на приказките“. те 
са доказателство, че креативността най-силно се провокира чрез вярата във възможностите, лип-
сата на количествена оценка, както и чрез точните наблюдения. целта е да бъдат изградени базисни 
умения за учене, като се развият ключови компетентности, необходими на учениците на двадесет и 
първи век, а именно: креативност, споделяне на идеи, сътрудничество, работа в екип и творчество.

историята на клуб „ценности и човеколюбие“ е свързана с причините, поради които се включих 
в проект „усПех“, избирането на име на клуба и основните приоритети, които си поставих. защо 
се включих в проекта? защото разбрах, че спомага за:

 y Пълноценно осмисляне на свободното времена различни ученици;
 y възможност за извънкласна дейност с малка група ученици; 
 y Пълна свобода на учителя, който може да постигне своите мечти; 
 y иновативности креативност, предизвикателства и интересни състезания.

как избрах името на клуба? човеколюбието спомага за намиране на пътя към сърцата на младите 
хора; разкриване на техния потенциал и изграждане на позитивен начин на мислене. човешките цен-
ности са тази сила, която дава посока в развитието на човека; прави живота пълен и помага да се на-
мери онзи ключ, който учениците трябва да открият.

какви бяха моите приоритети?
 y Повишаване на мотивацията;
 y насърчаване на интересите; 
 y усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности;
 y развиване на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби

Предмет на настоящия доклад e една Представителна изява – „светът на приказките“, прове-
дена на 27.04.2015 година с ученици от 5г и 5д клас от клуб „ценности и човеколюбие“, оу „Професор 
иван Батаклиев“, град Пазарджик, която е достатъчно интересна сама по себе си, за да разкрие всич-
ки положителни черти и на другите Представителни изяви, проведени до този момент.

Идеята: чрез състезание да се стимулира креативното мислене на учениците. те да бъдат пре-
дизвикани да покажат най-доброто от себе си. Пред участниците в състезанието има поставена за-
дача – чрез спечелването на три вълшебни ключа да получат достъп до сандъче със съкровище и така 
да бъде разкрита тайната на клуб „ценности и човеколюбие“.
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Подготвителният етап е свързан със следните дейности:
 y украса на класната стая, в която ще се проведе състезанието; за тази цел са подготвени раз-

лични материали, а помощници са няколко сръчни ученици от клуба;
 y изработване на постери с име, лого и девиз на клуба; всички ученици с желание рисуват и тво-

рят, като подготвят своя постер, който ще се превърне в тяхна визитна картичка;
 y подготовка на помощните средства: сандъче, материали, нужни за поставяне и решаване на 

различните загадки /за това отговаря ръководителят на клуб „ценности и човеколюбие“/
 y репетиции за пиесата „красивото зайче“ /това е единственото изпитание, за което участни-

ците в състезанието знаят предварително/. Пиесата не е случайно подбрана, тя е подходя-
ща както за ученици от начален етап, така и за ученици от пети клас. идейните послания на 
„красивото зайче“ изцяло отговарят на целите на клуб „ценности и човеколюбие“.

Реализацията:
както във вълшебните приказки героят трябва да преодолее различни препятствия и да се спра-

ви с изпитанията, за да стане достатъчно зрял и да заслужи голямата награда, така и в състезание-
то „светът на приказките“ учениците трябва да се изправят пред няколко изпитания, за да заслу-
жат славата на един клуб, който не е забравил ценностите и традициите на дедите си. 

изясняват се правилата и крайната цел, за да стане ясно на публиката какво представлява „све-
тът на приказките“. Прилича много на състезание, защото ще трябва да се решават загадки, зада-
чи и да се изпълняват предизвикателства, но няма да има отбори, а всички участници от клуб „цен-
ности и човеколюбие“ ще се борят, за да се постигне крайната цел – отварянето на сандъчето със 
съкровището. трябва да се спазват определени указания, но всичко е въпрос на желание, късмет, креа-
тивност и талант. вълшебната сфера с имената на участниците ще определи кой кое препятствие 
ще преодолее. за да се получи следващо указание, трябва да бъде изпълнена отлично задачата от все-
ки етап, който е стъпка напред към крайната цел. 

Фигура 1. Начало на състезанието 

състезанието „ светът на приказките“ има три етапа.
 y Първи етап: загадката на мъдреца.

участник в състезанието, който е изтеглен на случаен принцип, трябва да я разреши. загадката 
е следната: едно голямо човече и едно малко човече се разхождали в гората. малкото човече било син 
на голямото, но голямото човече не му било баща. какво било то на малкото? 

когато верният отговор е даден, се получава първият ключ – ключът на мъдростта, с него може 
да се отключи следващият етап от състезанието. 

 y втори етап: запомни думите!
участник в състезанието, който е изтеглен на случаен принцип, трябва да запомни следните ду-

ми: ценности, традиции, добродетели, взаимопомощ, доверие, честност, човеколюбие. след това за-
едно с помощта на останалите трябва да отговори на въпроса: какво е човеколюбие? 

с помощта на ръководителя на клуба, а и благодарение на опита, който са придобили до този мо-
мент от различните дейности по проект „усПех“, учениците стигат до следното заключение: чо-
веколюбието дава посока в развитието на човека; прави живота пълен, носи измерение за дълбочина; 
спомага за разкриване на целия заложен потенциал.
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така се стига до получаването на втория ключ – ключа на човеколюбието, с който може да се от-
ключи третият етап от състезанието.

 y трети етап: докажи таланта си!
всички участници трябва да изиграят пиесата „красивото зайче“, за да открият какво се крие в 

сандъчето със съкровището. обикновено последното изпитание е най-трудно, но за учениците от 
клуб „ценности и човеколюбие“ то е изпълнено с много емоции и забавление, защото с желание са ре-
петирали репликите на своите герои, тъй като пиесата много им харесва. изпълнявайки своите ро-
ли, всички трябва да стигнат до отговор на въпроса: какво е да бъдем толерантни? 

с помощта на ръководителя на клуба, а и благодарение на опита, който са придобили до този мо-
мент от различните дейности по проект „усПех“, участниците стигат до следното заключение: 
да бъдем толерантни означава да уважаваме другите, без да се интересуваме от различията; да бъ-
дем внимателни и мили към останалите; да обръщаме внимание на това, което ни сближава, а не на 
това, което ни отдалечава. така учениците получават третия – най-важен ключ – ключа на толе-
рантността.

вече получили трите ключа, необходими за отключването на сандъчето, учениците с нетърпе-
ние го отварят, за да намерят следното послание – тайната на клуб „ценности и човеколюбие“: Пра-
вете добро, за да бъдете щастливи!

тази тайна е в съзвучие с думите на майка тереза, превърнали се в девиз на клуба: „доброто, което 
правиш, утре ще бъде забравено, въпреки това прави добро!“ някои са изненадани, други – заинтри-
гувани, но всички са единодушни, че ще запомнят не само това послание, но и състезанието, защото 
са се борили като рицари за честта на клуб „ценности и човеколюбие“.

истински щастливи са родителите, които са част от публиката, както и официалните гости, 
защото чрез тази Представителна изява се доказва на практика твърдението, че в училище може да 
бъде интересно, стига да има идеи и желание за работа.

изводи:
работата по проект „усПех“ дава големи възможности на преподавателя да постигне своите 

цели:
 y повишаване на мотивацията;
 y насърчаване на интересите;
 y усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности;
 y развиване на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби

тези възможности кореспондират с някои от специфичните цели на проекта:
1. чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията 

на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интере-
си и потребности.

2. учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях лич-

ностна изява.[1]
в същото време учителят успява да се сближи със своите ученици, които са много по-интересни 

и креативни в неформална обстановка, каквато предлагат извънкласните дейности. като използва 
състезанието като иновативен подход за своите Представителни изяви всеки преподавател може 
да постигне неподозирани резултати, защото има възможност да си позволи лукса да обучава и въз-
питава без никаква съпротива от страна на учениците, а това е мечтата на всеки истински учител.

Източници:
4. Проект „да направим училището привлекателно за младите хора“, сайт на мон, 2012 – 2015
5. ray, michael, creativityin Business, San francisco, Berrett-Koehler publisher, 2005
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НЕфОРМАлНО хРИсТИяНскО ОБРАЗОВАНИЕ – 
НЕОБхОДИМОсТ И ПЕРсПЕкТИВИ

non-formal crhiSTian educaTion – neceSSiTy and PerSPecTiVeS
Plamen Petrov mladenov
St . cyril and St . methodius university of Veliko Tarnovo

abstract: There is increasing need for religious education in Bulgarian schools because religion is part of the 
general knowledge of people nowadays. having religious knowledge benefits people’s morals and gives proper 
answer to basic questions related to the meaning of life. moreover, studying religion nurtures both tolerance and 
dialogue. 

unfortunately, however, studying religion is still not compulsory in Bulgarian schools. This is considered 
unfavorable to Bulgarian students and their christian parents are not pleased. practically the only way to study 
religion is by non-formal religious education in the church and in the family. free information access and the need 
for correspondence between formal knowledge and real life are prerequisites for non-formal religious education 
today. 

christian children are often confronted by atheistic points of view found in core school subjects. Sometimes 
intolerant attitude on behalf of teachers and students adds up to the issue. That problem needs to be resolved 
and the state is directly responsible being bound to ensure religious tolerance. a proper approach for the teacher 
would be to respect and listen to everybody’s opinion in order to establish tolerance and respect between students 
themselves. 

Keywords: religious education, non-formal christian education, school, church, family.

Увод
днес повече от всякога е нужно образованието да подготвя децата така, че те да бъдат способ-

ни да се реализират добре в живота в професионален аспект. но тази цел, към която се стремят по-
вечето родители и учители, е недостатъчна. истинското образование обхваща цялата личност на 
индивида и представлява хармонично развитие на физическите, умствените и духовните сили. Под-
готвя човека за служенето с удовлетворение през целия период на неговото съществуване. 

такова образование изисква изучаването и на религия, защото този предмет най-много от всички 
други се занимава с духовната сфера на човешката личност. това изучаване може да бъде както фор-
мално, така и неформално. неформалното християнско образование е факт, който се нуждае от на-
шето внимание и изследване. 

Необходимостта от религиозно образование
религиозното образование „обхваща различни видове образователна дейност, свързана с изучава-

нето на религия, с религиозното възпитание, с формирането и развитието на религиозно съзнание“ 
[2, 33]. осъществява се както в средното, така и във висшето училище. Бива общо (училищно) и про-
фесионално (подготвящо служители) религиозно образование. за разлика от професионалното, учи-
лищното си поставя на първо място общообразователни цели и задачи, свързани с общото развитие 
на личността. може да бъде конфесионално и неконфесионално (светско) религиозно образование.

това, че „образованието е светско“ [5, чл. 5] в България, както и в повечето европейски страни, в 
никакъв случай не означава, че в него няма място за обучение по религия. изключването на религията 
като несъвместима с образованието би нарушило принципите на светското училище по същия на-
чин, както и налагането на религиозни убеждения. светско е училището, което не е на подчинение 
на религиозни или политически организации, осигурява в образователния процес свобода на съвест-
та и убежденията и е открито за обществен контрол [2, 43]. и отново в духа на светското учили-
ще, ако предметът религия стане задължителен, той би трябвало да бъде преподаван надконфесио-
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нално, така че учениците да получават знания за религията и за нейното многообразие най-малкото 
като културен факт [2, 18-19].

съществува голяма необходимост от религиозно обучение в българското училище. религията е 
значима област от човешкото битие и опит както в историята, така и в днешно време, и не мо-
же да бъде подмината в образованието, което получават децата. така също, независимо от степен-
та на вяра при учениците, необходимо е религията да бъде разяснена пред тях, защото за придобива-
нето на обща култура е важно те да имат познания за богословската наука като дял от човешкото 
знание. специално за България трябва да се отчете и фактът, че християнството е положило своя 
траен отпечатък в нашата история и култура [1, 14].

от друга страна, съприкосновението с религията води също и до съприкосновение с нравствени 
ценности, чиято прогресивна интериоризация може да послужи за основа на нравственото обновя-
ване на нашето общество и за борба с негативните явления в него. религиозното възпитание по ес-
теството си е и нравствено възпитание, а вярата традиционно е считана за „основен стълб на мо-
рала“ [1, 17]. евангелието оказва съществено влияние върху живота на вярващия и с това става ви-
дно, че между вярата и живота има тясна връзка. в днешното общество се наблюдава отчуждение, 
засягащо всички нива на обществото и най-вече семейството. тук Библията със своите принципи, 
илюстрации и съвети може да помогне много на обучаващите се чрез нея и това влияние да се прос-
тира далеч във времето и пространството. 

религиозното образование също така е много полезно в екзистенциален план. то помага компе-
тентно да се изяснят важните въпроси за смисъла на живота, страданието, щастието, справедли-
востта, любовта към Бога и към ближния, вината, прошката, надеждата, произхода и бъдещето на 
света [1, 39]. училището би трябвало да се занимава с подобни въпроси, а обучението по религия е 
мястото за разглеждане на тези теми. 

друг факт от живота е постоянният контакт и взаимодействие между вярващи и невярващи. 
всички ние живеем в общото пространство на нашия свят и имаме общи отговорности за заобика-
лящата ни среда. затова желанието и умението за водене на диалог се превръща в основа на социална-
та интелигентност, която днес е абсолютно необходима за балансираното и адекватно възпитание 
на подрастващите. оказва се, че „религиозната неграмотност полага основите за нетолерантност 
и предразсъдъци“ [3, 16]. обратно, религиозното образование се стреми да насърчава взаимното ува-
жение по отношение на различията, събужда интерес и ангажираност относно проблемите на иден-
тичността и разнообразието, изгражда умения за поставяне и обсъждане на дискусионни въпроси и 
разрешаване на проблеми [3, 86]. 

важно е да се знае, че практиката в много европейски страни е да се изучава религия като задължи-
телен предмет в училище. в някои от тях религиозното образование в държавните училища се ре-
гламентира изрично в конституцията – например в румъния (чл. 32.7) и германия (чл. 7.3) [3, 26]. в 
предложената от европейския съюз европейска референтна рамка за осъществяване на условия за ви-
соко качество на интеркултурното изучаване на религиозните и нерелигиозни възгледи в съвремен-
ното образование (2008 г.) „се препоръчва осъществяването на обучение по религия на ниво задължи-
телно образование като част от интеркултурното образование на младите хора, граждани на едно 
все по-разнообразно мултикултурно общество“ [3, 31]. 

и така, предметът религия е нужен на младото поколение и на обществото ни като цяло. той 
не може да бъде заместен от друг предмет и отсъствието му от образователната програма лишава 
училището от много предимства. 

Неформално религиозно образование
до 1944 г. вероучението е задължителен предмет във всички български училища. след това е спря-

но и извадено от учебната програма от министерството на народната просвета. след политиче-
ските промени през 1989 г. идеята за възстановяването на религиозното обучение у нас се възражда. 
дебатът за това продължава и до днес, но все още не се е стигнало до решение за въвеждане на задъл-
жителен учебен предмет религия. със заповед на министерството на образованието от 1997 г. ре-
лигиозното обучение получава място в учебния план на общообразователното училище като сво-
бодно избираем предмет (сиП), а с инструкция на мон от 2003 г. обучението по религия в българ-
ското училище се извършва и под формата на задължително избираем предмет (зиП). Практиката 
обаче показва, че и двете форми сиП и зиП са трудно работещи поради много причини – зависят 
от субективни фактори (директор, начален учител, родители); формата сиП не сформира норма-
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тив и се финансира от общината; като зиП предметът религия трябва да се конкурира с общооб-
разователните предмети; нормативът на учителите по религия е 21 часа седмично, поради което, 
за да се сформира той, е необходимо да се преподава в няколко училища, което практически е невъз-
можно [2, 63]. 

така българските ученици остават ощетени, а родителите християни, които биха искали деца-
та им да получат религиозно образование, са неудовлетворени. Понеже от 2003 г. досега по-нататъ-
шен напредък не е постигнат, т.е. предметът не е станал задължителен, практически единствени-
ят начин за изучаване на религия е неформалното религиозно образование. 

неформалното религиозно образование е разновидност на неформалното образование изобщо, 
което представлява не алтернатива на действащата образователна система, а по-скоро нейно за-
дължително допълнение. неформалното образование се развива с изключителни темпове в европей-
ския съюз и особено в новоприетите членове на съюза, каквато е България. Причините за това разви-
тие се коренят преди всичко в социално-икономическите условия в нашите страни и в лесния дос-
тъп до информация. 

в днешно време знанието и способностите на индивида са от основно значение на пазара на тру-
да, поради което е изключително необходимо образователната система да отговаря на тези изиск-
вания и да подготвя конкурентоспособни кадри. Проблемът обаче се състои в практическата невъз-
можност от толкова бързо адаптиране на образователната система към съвременните изисквания. 
традиционното образование предлага научни знания и тясна специализация, които обаче не подгот-
вят обучаващите се за изискванията на работодателите при кандидатстване за определена пози-
ция. Придобива се документ, но получените знания не съответстват на динамично променящите 
се социални процеси. вследствие на това се получава пропаст между изисквания традиционен обра-
зователен ценз и необходимите за работата знания и способности. 

анкетно проучване, проведено през 2014 г. от момн, показва, че само 35% от заетите упражня-
ват професия, за която имат документ за квалификация. необходимите знания и умения са усвоили 
самостоятелно, със съдействие от колеги на работното място или от курсове за повишаване на ква-
лификацията. 93% от запитаните декларират готовност да се явят на изпит за доказване и валиди-
ране на техните знания, умения и компетентности. 

затова редица младежки организации са се заели със задачата да информират и подпомогнат все-
ки, който иска да усъвършенства своя интелектуален продукт. така неформалното образование не 
само се явява необходимост, но и се превръща в реална действителност в съвременния свят. развива 
се в следните основни направления: образование за възрастни, работа с хора в неравностойно положе-
ние, както и основно осъществяването на извънучилищни дейности в училище. 

неформалното образование може да се дефинира като комплекс от процеси, средства и инсти-
туции, специфично разработени за нуждите на обучението и възпитанието, които обаче не са ди-
ректно насочени към даването на образователна степен. за разлика от него формалното образование 
е свързано с дейността на официалните институции и звена, ориентирани директно към осигурява-
не на легитимна подготовка и квалификация на основата на валидните за страната образователни 
стандарти, правила и процедури. 

неформалното образование притежава следните характеристики: случва се в неформална обста-
новка; човек сам определя посоката на учене; придобитите умения и качества не се сертифицират. 

от своя страна, религиозното образование, както видяхме в началото, се дели на общо (училищ-
но) и професионално (подготвящо служители). „от общото и професионалното е необходимо да се 
разграничава енорийското, или специалното религиозно образование.“ към тази категория принадле-
жат различни практики, „осъществявани обикновено в религиозните общности или в семейството, 
които имат като главна цел включването на обучаемия в определена вероизповедна традиция и ней-
ното усвояване“ [2, 44]. този особен тип образователна дейност представлява по съществото си не-
формално религиозно образование. то не трябва да се смесва с училищното религиозно образование. в 
съвременния свят училището като институция и училищната образователна дейност имат свое 
автономно пространство, отделено от вероизповедното. днес всяко светско и повечето христи-
янски училища в европа са независими от църковните структури, функционират по закони и прави-
ла, съществено различни от правилата, приети в пространството на енорийския живот.

както при неформалното образование изобщо, предпоставки за неформалното религиозно обра-
зование са свободният достъп до информация и необходимостта от съответствие между формал-



49

педагогика и психология

ното знание и реалния живот. от една страна, днес посредством интернет може да бъде намерена 
всяка информация и нейното търсене не минава през религиозната институция. от друга страна, за 
подрастващите е важно каква практическа полза в ежедневния си живот ще получат те от своята 
вяра, т.е. важно е да усетят смисъла на религията в социален и общожитейски план. те имат потреб-
ност да знаят, че учението, на което ги учат, е здраво, и да изпитат това на практика.

макар че обстановката не е неформална и човек не определя сам посоката на учене, имайки пред-
вид, че не се получава диплома, както и по други признаци, християнските неделни или съботни учили-
ща могат да бъдат отнесени към неформалното християнско образование. „енорийското образование 
съществено се отличава от училищното по своите цели и задачи, форми и методи на обучение, съдър-
жание, както и по степента на сакрализация на пространството, в което се осъществява обучението“ 
[2, 45]. в допълнение към това в специалното религиозно образование предаването на мистичния опит 
от наставник към ученик е в голяма степен неформално. Присъстват елементите на учителството и 
ученичеството, което позволява то да бъде разглеждано като форма на образование. 

другото основно място, където се осъществява неформално религиозно образование, е семей-
ството. домът е мястото, където започва възпитанието на детето, неговото първо училище, а ро-
дителите са неговите първи учители. обучението в дома притежава всички характеристики на не-
формално образование – обстановката е неформална, посоката се определя самостоятелно, получе-
ните компетентности не се сертифицират. влиянието на родителите върху формирането на ду-
ховността и религиозността на подрастващите е най-голямо сред всички други влияния, включи-
телно това на духовниците или църковните училища. 

изключително плодотворно и важно е съчетаването на работата на двете главни институции, 
в които се осъществява неформално религиозно образование – църквата и семейството. Посещава-
нето заедно на църковни служби, последвано от разискване на духовни въпроси вкъщи между родите-
ли и деца, са много важни елементи в предаването на вярата. 

и така, поради отсъствието на предмета религия от списъка на задължителните учебни пред-
мети към настоящия момент за повечето деца от християнски семейства неформалното христи-
янско образование е единственият начин за изучаване на религия. и макар че неформалното образо-
вание по принцип би трябвало да се явява като допълнение към формалното, все пак, дори и изолира-
но, то дава големи възможности, които трябва да бъдат използвани. 

Перспективи пред неформалното християнско образование
основното предназначение на неформалното християнско образование на децата и юношите е 

то да им предложи усвояване на съдържанието на вярата на семейството и религиозната общност в 
спокойна, приемаща и подкрепяща среда. Подрастващите имат много въпроси и изпитват потреб-
ност от разискване със своите родители и наставници във вярата, както и с връстници. 

децата християни обикновено са конфронтирани в училище от атеистични възгледи, намиращи 
се в учебното съдържание на предмети от задължителната подготовка. Понякога към това се доба-
вя нетолерантно отношение от страна на учители и ученици. тези противоречия трябва да се из-
глаждат и от двете страни. 

от една страна, „училището е място, където трябва да се оказва уважение на всички независи-
мо от техните виждания и религиозни убеждения. в живота на някои ученици религията заема ва-
жно място и не бива да се допуска вярата им да стане препятствие за академична успеваемост“ [3, 
67] или накърняване на тяхното достойнство. Подходящ подход от страна на учителя по учебния 
предмет, в рамките на който се е получил конфликт между учебен материал и религиозни възгледи 
на ученици, би включвал позицията на изслушване и уважаване на мненията на всички, както и съ-
действието по различни начини за постигане на отношение на търпимост и уважение на учениците 
един към друг. училището трябва да съдейства класната стая да бъде пространство на сигурност. 

от друга страна, в неформална обстановка в семейството и в църквата трябва да се помага на 
младите хора да осмислят същността и достойнствата на своята вяра, да усвоят умението да 
формулират възгледите си. именно на тези две места детето може да задава всички въпроси, които 
го вълнуват, да споделя своите съмнения и разочарования, да получава насърчение, че пътят, по кой-
то е водено, е правилен. така ще бъде подготвено, когато се срещне с другомислещи, да не губи своите 
устои, а да проявява асертивност и увереност. в семейството и в църквата децата също така мо-
гат и да чуят повече положителни неща за вярата и начина на живот на другите. така те ще се нау-
чат да изграждат позитивни отношения с тях въпреки различията в мирогледа. 
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важно е да има неформален контакт между училището, от една страна, и семейството и църк-
вата, от друга. учителят, който реализира „ефективни взаимодействия и сътрудничество“ с ро-
дителите [4, 58] на дете с християнски убеждения, който се е срещал със свещеника или пастора на 
църквата, която посещава неговото семейство, е много вероятно да проявява повече толерантност 
и уважение към него и вярата му и да направи повече за разбирателството между детето и съучени-
ците му в класа. а това ще допринесе за практическото реализиране на новата образователна пара-
дигма [4, 9] и на позитивната класна стая. 

друг проблем е несъответствието, което съществува между образа на религията, битуващ в 
обществото, създаден предимно от медиите, но също и от някои учители, както и от множество 
книги и електронни ресурси [3, 33], и оценката, направена от учениците за собствената им религия. 
това е така, защото много издания дават само повърхностна фактологическа информация, при то-
ва често изопачена, и не разглеждат въпросите за смисъла на религиозния език и опита на вярващите. 
и тук трябва да се работи с младите вярващи, като те се учат на умения за критично възприема-
не и осмисляне на наличните оскъдни данни при представяне на една или друга религия. необходими са 
също умения за водене на диалог с учениците с различна гледна точка. от друга страна, държавата е 
пряко отговорна да сътрудничи за решаването на такъв род проблеми според задължението си да съ-
действа за постигане на религиозна толерантност [6, чл. 37 (1,2)]. 

съществува и необходимост от работа с родителите относно осъществяването на домашно-
то религиозно образование на техните деца. родителите имат ненакърнимото право да предават 
своите духовни ценности на децата си [2, 44]. затова е нужно да получават подходящо и продължи-
телно обучение. това би могло да се върши от духовници от църквата, на свой ред подходящо обуче-
ни, или от специалисти в областта на работата с родители, които вероятно ще бъдат доброволци. 
трябват и печатни и електронни ресурси в помощ на родителите и духовниците. 

и така, докато предметът религия не стане задължителен, трябва интензивно да се използват 
възможностите на неформалното религиозно, респективно християнско образование за работа в 
училище, в църквата и в семейството с цел децата от християнски семейства да могат да получа-
ват християнско образование. 

Заключение
религиозното образование е необходимо за българското училище. то съставлява неотменима част 

от образоваността на съвременния човек, повишава нравствеността му, занимава се с екзистенци-
ални въпроси от първостепенна важност. от друга страна, неформалното образование е необходи-
мост и реалност в съвременния свят. обуславя се от обществените условия и свободния достъп до 
информация. като техен синтез и като практически единствена форма за изучаване на религия за 
повечето от подрастващите, неформалното религиозно образование се развива много интензивно 
днес и дава големи възможности за работа. извършва се главно в семейството и религиозните общно-
сти. неформалното християнско образование следва да бъде подпомогнато, за да могат родителите 
християни да предадат своите ценности на децата си по най-добрия и ефективен начин. това е най-
важната цел, която си поставят те, и нейното осъществяване е пряко свързано с удовлетворение-
то им от живота и с цялостното и хармонично образование на техните деца. 
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abstract: in current statue are commented some results of a pilot research about primary school as a social-
pedagogical institution and its interaction with other social-pedagogical institutions when there is a social-
pedagogical problem to be solved. it is a research exactly about primary school because problems that are not 
solved on this stage will not just pass by, but will become more complicated in higher school grades. it is a fact 
that there is a cold war between teachers and parents. and definitely the very victims of that war are children. it is 
compulsory to have interaction between all institutions that work with children. it is not possible to have positive 
results in children’s education if someone says: „i have work-time and all problems happened after it is not my 
problems“. it is also necessary to prevent bad behavior in students. it is really important specialists to work in that 
field and to expand such activities. results of research show that all specialists in primary school have preventive 
activities but they are not in interaction with each other. They work at piece. There is not a system. There is not 
control. There is not back relation. There is no responsibility and results are not commented.

Keywords: primary school, social-pedagogical, interaction, institutions. 

в статията е предложен анализ на резултатите получени от пилотно изследване. акцентът е 
поставен основно върху началното училище като социално-педагогическа институция и неговото 
взаимодействие с другите социално-педагогически институции. наличието или липсата на взаимо-
действие се проучва особено, когато трябва да се разреши конкретен социално-педагогически про-
блем. в пилотното изследване са включени 31 специалисти от началното училище (18 от нБу „ми-
хаил лъкатник“ и 13 от оу „св. климент охридски“ – гр. Бургас). в това число са (виж табл. 1):

Таблица 1. Видове специалисти сред анкетираните лица

специалист Брой (%)

начален учител и класен ръководител 15 (48,4%)

начален учител 5 (16,1%)

Педагогически съветник/ училищен психолог 2 (6,5%)

възпитател 2 (6,5%)

ресурсен учител 1 (3,2%)

учител по английски език 1 (3,2%)

учител по физическо възпитание и спорт 1 (3,2%)

други 3 (9,7%)

Без отговор 1 (3,2%)

изследването е проведено под формата на анкетно проучване (устно и писмено) и засяга мнение-
то на специалистите в различни аспекти и сфери на социално-педагогическата дейност в началното 
училище, сред които: дали специалистите срещат социално-педагогически проблеми в ежедневната 
си практика при работата с деца от i-ви до iv-ти клас; какви са тези проблеми; кои са причините за по-
явата на подобни проблеми; какви са действията на учителите по посока решаване на проблемите; 
към кои лица и институции се обръщат за съдействие; от кои лица и институции получават помощ 
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и подкрепа; кои лица и институции възпрепятстват социално-педагогическата работа; как се рабо-
ти с „проблемно“ дете и с неговите родители. анализът, направен по тези аспекти на пилотното 
изследване, е обект на коментар в други научни публикации. в текущата разработка ще бъдат ана-
лизирани само два аспекта от пилотното изследване и те са: според специалистите, работещи в на-
чалното училище, кои са причините, възпрепятстващи разрешаването на определена проблемна си-
туация и как те работят превантивно по отношение появата на неморално и неправомерно поведе-
ние у учениците. тук е мястото да се посочи основната причина да се избере именно началното учи-
лище за обект на пилотното изследване – проблемите, останали неразрешени в началния курс на обу-
чение, няма да се неутрализират от самосебе си. напротив, в горния курс те ще придобиват все по-
комплициран и многоаспектен образ. точно затова е толкова важно да се открият причините за со-
циално-педагогическите проблеми и да се реализират превантивни дейности още в началното учи-
лище, когато неговата обучителна и образователна функция е по-силно свързана с реализирането на 
възпитателната. 

Прави огромно впечатление категоричността на анкетираните начални учители в посочването 
на причините, които ги възпрепятстват в преодоляването на конкретен социално-педагогически 
случай. 100% търсят вина у родителите, при условие, че въпросът е отворен и подобен отговор не е 
зададен като опция. 31 от анкетираните лица смятат, че именно родителите и никой друг са преч-
ка за реализирането на възпитателния и/ или корекционно-възпитателния процес. единици са тези, 
които търсят причините встрани от семейството и родителското тяло (например в детето, в 
училището, в законодателството в държавата). само един от училищните специалисти (3,2%) смя-
та, че няма допълнителна квалификация да се справя с подобни трудности и в това намира причина-
та за проблеми в преодоляването им. също по един от анкетираните са посочили като причини лип-
сата на конкретно място и време за работа; липсата на допълнително заплащане; липсата на прак-
тики за преодоляване на подобни ситуации; липсата на адекватно законодателство. в табл. 2 са по-
сочени, както причините, визирани от анкетираните, така и тяхното съдържание. то е цитирано 
дословно с цел постигане на по-голяма образност на мнението на специалистите. както вече стана 
ясно, въпросът за причините, възпрепятстващи работата на училищните специалисти при справя-
нето с конкретни социално-педагогически ситуации в класната стая, е абсолютно отворен. не са за-
дадено никакви опции, които да насочват или подпомагат специалистите. следователно, цитирани-
те отговори са напълно обективни и по мнение на анкетираните.

действително в направената анкета има и затворени въпроси със зададени отговори, от които 
анкетираните посочват тези, които най-много се доближават до тяхното мнение. всички въпроси, 
обаче, които засягат спецификата на работа на специалиста в началното училище са оставени от-
ворени. По този начин се предоставя възможност за по-пълно изразяване на личното мнение, за дава-
не на препоръки, за самоизява.

Таблица 2. Причини, които възпрепятстват работата на училищните специалисти 
в работата по решаването на конкретен социално-педагогически случай

Причини, 
затрудняващи 
учителите в 
решаването 
на социално-

педагогически 
проблем.

съдържание
Брой
(%)

Проблеми от 
страна на 

родителите:

неразбиране на проблема от страна на родителите и семейството;
нежелание на родителите да осъзнаят и приемат, че има проблем с де-
тето им или, че детето им има проблем, по който е нужно да се ра-
боти, за да се разреши – това пречи ученикът да получи адекватни на 
своите потребности помощ и внимание; 
родителите нямат готовност да приемат, че детето им има поблем; 
липса на разбиране от страна на родителите;
незаинтересованост на родителите;
безотговорност на родителите;
ненавременна намеса на родителите;

31
(100%)



53

педагогика и психология

Проблеми от 
страна на 

родителите:

необосновано високо самочувствие на родителите;
големи претенции от страна на родителите на детето; 
нежелание от страна на родителите да сътрудничат; 
липса на родителски капацитет; 
неуважение от страна на родителите към учителския труд; 
разбиранията на родителите ;
родителските възгледи;
взаимоотношенията на родителите с децата им;
липса на съдействие от страна на родителите; 
липса на комуникация с някои родители;
някои родители напълно отказват да приемат проблема на детето;
някои родители демонстрират нежелание да се помогне на детето – 
по този начин самите родители превръщат детето в аутсайдер, а 
целта на училищните специалисти е да го предпазят;
неправилна преценка на родителите за поведението на детето; 
родителите търсят причините за проблема на други места, напри-
мер в другите деца;
родителите гласуват прекалено голямо доверие на детето; 
липса на адекватна реакция от страна на семейството; 
родителите избягват срещите с училищния психолог;
родителите не работят с педагогическия съветник;
ненавременното поставяне на проблема го усложнява, а често това е 
свързано със съдействие от родителите и ръководството на учили-
щето; 
усещането на учителя, че не е защитен от агресията на родителите.

31
(100%)

Проблеми от 
страна на детето:

липса на съдействие от страна на детето. 
децата представят полу-истини.

2 
(6,5%)

липса на 
конкретно място 

за работа.

1 
(3,2%)

липса на 
конкретно време 

за работа.

1 
(3,2%)

липса на 
заплащане.

1 
(3,2%)

липса на 
допълнителна 
квалификация.

1 
(3,2%)

липса на практики 
за преодоляване 

на подобни 
ситуации.

1 
(3,2%)

липса на 
адекватно 

законода-телство.

1 
(3,2%)

няма такива 
причини.

2 
(6,5%)

не отговорили.
7 

(22,6%)

По отношение на въпроса за превантивните дейности в началното училище, всеки един от анке-
тираните специалисти отговаря положително на въпроса дали работи превантивно по отношение 
появата на различни проблеми, а повечето от тях дори конкретизират как (виж табл. 3). важно е да 
се подчертае, че повечето анкетирани са посочили по няколко отговора.
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Таблица 3. Съдържание на дейностите по превенция в началното училище

дейност по превенция – съдържание Брой (%)

в екип с училищния психолог. 2 (6,5%)

в екип с педагогическия съветник. 2 (6,5%)

личен пример от страна на учителите. 2 (6,5%)

разговори, дискусии и беседи с децата на различни теми, например как да бъдат добри 
хора или на други теми, свързани с неправомерното поведение на учениците; беседи, 

организирани между децата и различни специалисти.
9 (29,0%)

информиране на родителите за особеностите в развитието на техните деца. 1 (3,2%)

Проучване на интензитета на агресивност в училище и обсъждане на резултатите 
със специалисти – вземане на превантивни мерки.

1 (3,2%)

организиране на извънкласни дейности, базирани на позитивен личен пример. 1 (3,2%)

спортни дейности в училище и извън него. 1 (3,2%)

спортни дейности в училище и извън него, организирани съвместно с родителите. 1 (3,2%)

организиране на състезания. 2 (6,5%);

организиране на ролеви игри. 2 (6,5%);

създаване на уютна обстановка за децата в училище. 1 (3,2%)

създаване на творческа обстановка за децата в училище. 1 (3,2%)

стимулиране на ангажираността на учениците. 1 (3,2%)

стимулиране на мотивацията на учениците за включване в учебния процес. 1 (3,2%)

дискутиране на различни теми за проблемите в поведението, във всеки удобен за 
това момент.

1 (3,2%)

използване на проблемната ситуация като тема за дискусия. 1 (3,2%)

използване на проблемната ситуация като тема за дискусия и целия клас да търси 
такова решение на проблема, че всички да са печеливши.

1 (3,2%)

решаване на проблемни ситуации. 1 (3,2%)

Постоянен контрол в часовете. 1 (3,2%)

Постоянен контрол в междучасията. 1 (3,2%)

съветване. 1 (3,2%)

консултиране. 1 (3,2%)

дискусии. 1 (3,2%)

сравняване с по-тежка степен на прояви на лошо (неправомерно) поведение. 1 (3,2%)

ангажира се вниманието на децата с благородни инициативи – например: екологични, 
благотворителни.

1 (3,2%)

дават се съвети за взаимопомощ. 1 (3,2%)

Правят се презентации. 2 (6,5%)

в класната стая и училището се демонстрира толерантност. 1 (3,2%)

създава се атмосфера на разбирателство. 1 (3,2%)

създава се атмосфера на взаимно уважение. 1 (3,2%)

използване на интерактивни методи. 1 (3,2%)

в тази сфера се работи предимно от училищният психолог. 1 (3,2%)

в тази сфера се работи предимно от педагогическият съветник. 1 (3,2%)

класът си има правила, за които се съблюдава да се спазват. 1 (3,2%)



55

педагогика и психология

Прави се инструктаж в началото на годината. 1 (3,2%)

работа върху създаване на навици и умения за спазване на правилата. 1 (3,2%)

извършва се превантивна дейност в партньорство с учители. 1 (3,2%)

извършва се превантивна дейност в партньорство с родители. 1 (3,2%)

срещи с екип от центъра за превенция на насилието и агресията. 1 (3,2%)

опитвам се усвоените агресивни модели на поведение на детето да заместя с пози-
тивни, чрез показване на други приемливи начини на реакция.

1 (3,2%)

обръща се внимание на положителния пример. 1 (3,2%)

Превенцията се основава на съдържанието по учебни предмети, като например: 
български език и литература, музика, човек и общество.

1 (3,2%)

Провеждане на инструктажи, родителски срещи и темите по час на класа. 1 (3,2%)

разговори с детето. 1 (3,2%)

разговори с родители. 1 (3,2%)

търся допълнителна специализирана информация. 1 (3,2%)

ходя на обучения. 1 (3,2%)

чета специализирана литература. 1 (3,2%)

не отговорили. 8 (25,8%)

отговорили, че работят по въпроса, но без да конкретизират как. 1 (3,2%)

отговорите на анкетираните лица са цитирани дословно с цел по-добро онагледяване на тяхно-
то мнение. вижда се, че отговорите са доста разнообразни и обстоятелствени (цитирани са дослов-
но), но и тук няма общ стандарт на работа за всички училищни специалисти. всеки един от тях ра-
боти субективно. няма одобрена методика, няма взаимодействие, няма екипна работа, няма обра-
тна връзка, няма контрол, няма оценка на получените резултати. училищният персонал е положи-
телен по отношение на това, че осъществява превантивни дейности, но реално прави, каквото мо-
же и докъдето може, без да се държи сметка за конкретни постигнати резултати или за въздействи-
ето на превантивната дейност върху учениците и техните родители. звучи така сякаш превенци-
ята е лична самоинициатива – достатъчно е само добро желание за реализация, а специалните умения 
за реализация никак не са задължителни. 

Прави впечатление големият процент от анкетирани, които не са отговорили на въпроса за ре-
ализиране на превантивни дейности в класната стая на началното училище – 8 (25,8%). трябва да се 
направи уточнение, че това не е единственият въпрос с голям брой не отговорили. както при осигу-
ряване на достъп до началните училища за провеждане на пилотното проучване, така и при провеж-
дането на самото изследване, бяха налице редица трудности, които изградиха образа на началното 
училище като една затворена социално-педагогическа институция. този факт се подкрепя и от голе-
мия брой празни отговори в анкетните карти.

„важно събитие в живота на малкия човек е прекрачване на училищния праг. обикновено децата 
имат своите светли надежди за училище, много очакват от него. след семейството училището се 
превръща във втори дом и фактор за обучение, образование и развитие на личността ... 

детето постъпва в училище не само да придобие определена сума знания, но и да разкрие потен-
циалните си възможности, да получи умствено, нравствено, трудово, физическо и естетическо въз-
питание, да развие определени качества и черти на личността... 

училището:
 y заедно със семейството формира личността на детето;
 y стимулира процеса на развитие на детето;
 y стимулира утвърждаването на детето в микросредата;
 y стимулира утвърждаването на детето в макросредата
 y грижи се за подготовката на човека за живота в съвременните условия;
 y стреми се да предотвратява отклонения в поведението на децата;
 y част е от цялостната социално-педагогическа система;
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 y осигурява възпитание, образование и развитие на учениците;
 y действа като превантивен фактор за тяхното поведение;
 y стреми се към разностранно развитие на личността на ученика;
 y стреми се към осигуряване на превенция в учението на учениците;
 y стреми се към осигуряване на превенция в поведението на учениците;
 y възпитава гражданска позиция у личността“ [3].

именно в този смисъл „една от най-важните задачи на училището е осъществяването на преван-
тивна дейност, която включва: 

 y формиране у учениците на способност да оказват противодействие и избирателно да се от-
насят към външните влияния;

 y да се съпротивляват на въздействията, които противоречат на нравствените норми и прави-
ла, утвърдени в обществото, на личностните ориентации;

 y предотвратяване на проявите на асоциално поведение при децата“ [3]. 
„Превенцията трябва да се проследява във всички сфери на живота и дейността на училището, 

а основно е да се създаде у децата психологическа нагласа на антиобществените явления. Превантив-
ната дейност в съвременното училище е система, която включва няколко подсистеми (директор, 
заместниците му, учителския колектив, ученическия колектив, обслужващия персонал). характе-
рът на взаимодействието между тях обуславя ефективността на системата. на практика възпи-
тателните (в това число и превантивните) функции се реализират в процеса на целенасочено взаи-
модействие между учителя, възпитателя и учениците. 

Превантивната функция се осъществява като се опира на следните направления:
 y използва съдържанието на учебния материал, в който са включени сведения за вредата от нар-

котиците, влиянието им върху човешкия организъм и непредсказуемите последствия;
 y използване на целесъобразно избрани форми и методи за педагогическо общуване с учителя, 

класния ръководител, допринасящи за формиране на устойчивост към асоциално поведение, 
възможности и необходимост да се противопоставят на наркотична завивисмост на човека;

 y творческо реализиране на отделните компоненти на урока като се използват статистически 
и други материали, посочващи вредата и социалната опасност от приобщаване на хората към 
тютюна, алкохола, наркотиците, опасност да се нарушава дисциплината, лошото поведение;

 y хуманизация на общуването с учениците в процеса на обучение, която се проявява при създава-
не отношения на доверие между учител и ученици“ [3].

„основните функции на превантивната дейност могат да се очертаят в няколко направления. 
те са: формираща, корегираща, ресоциализираща, комукативна, координираща:

1. Формираща.
свързана е с цялостното изграждане на личността на детето.
2. корегираща.
насочена е към преодоляване на негативни ценности, качества, умения и навици у личността, 

които предизвикват асоциалните й поведение.
3. ресоциализираща функция. 
съдейства за преустройството на личността по посока на изискванията на моралните и прав-

ните норми и за приобщаването й отново към съответната социална среда.
4. комуникативна.
Предполага да се подпомагат и стимулират непрекъснато връзките и зависимостите на кон-

кретната личност с компонентите и елементите на микро и макросредата по посока на нейното 
цялостно хуманно развитие и утвърждаване;

5. координираща. 
дава възможност да се обединяват усилията на факторите на социално-педагогическата систе-

ма по посока на цялостното нравствено формиране на личността на детето, по посока на утвър-
ждаване на гражданската му позиция“ [2].

„Принципите за организация на превантивната дейност не се отличават от онези, върху които 
се основава и реализира възпитателната дейност. те са: 

 y целенасоченост,;
 y системност;
 y последователност;
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 y съчетаване на изискванията с уважението към личността;
 y съобразяване с индивидуалните и възрастовите особености на децата (във всяка дейност);
 y стимулиране на самодейността и самоуправлението на личността в организацията и реализа-

цията на превантивната дейност; 
 y използване (във всеки момент) на комплексните възможности на превантивната дейност.

всички тези принципи са:
 y взаимосвързани; 
 y взаимообусловени“ [2].

дейностите по превенция на противообществените прояви и противоправното поведение на 
учениците в началното училище са от особено значение за цялостното развитие, както на личност-
та на детето, така и на цялата училищна общност. съществуват различни форми, методи и сред-
ства за осъществяване и реализиране на превенция. някои от тях са традиционни, други – напъл-
но иновативни. някои използват прилагането на помощни средства (например презентациите), а 
за други е достатъчен диалогът (беседата, дискусията) с децата. особено актуален е методът с 
използване на публични личности: в класната стая се кани публична личност (певец, музикант, ак-
тьор), харесвана от подрастващите, с която те разговарят на различни интересни теми (за нарко-
тиците; за насилието; за болестите, предавани по полов път). когато се използва този метод, оба-
че, е необходимо много правилно да се подбере публичната личност и да се проучи с какво точно тя е 
известна сред младите, защото е възможно, докато прави превенция на една, да даде лош пример на 
учениците за друга противообществена постъпка.

независимо от използваните методи за превенция, тя трябва задължително да се случва във вза-
имодействието между всички социално-педагогически субекти. липсата на подобно взаимодействие 
не само затруднява постигането на общата цел, но дори пречи на възпитанието, образованието и 
обучението на децата, както и на цялостното им развитие и изграждане като пълноценни и пълно-
правни членове на гражданското общество. 
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in educational practice. according to the classics of Soviet pedagogical ethics the educational justice is a category 
of the teaching ethics, an expression and reflection of the moral consciousness of the teacher and his personal 
capacity. in this direction are also the works of contemporary russian authors.

Bulgarian authors to 1989 are strongly influenced by this proposition in question, which is typical for the 
period. after 1989 in Bulgaria there were no significant author‘s researches on teaching ethics. The first author, 
according to whom justice is now perceived not as a personal virtue, but as an institutional norm, is Krasimir 
Stoyanov (2011). he justifies that the addressee on justice should be institutions, not subjects. educational 
institutions must meet certain criteria in order to be designated as just.

The article allows for the tracking of tradition and changes in the interpretation of the category of „pedagogical 
justice“ in russian and Bulgarian authors and the development prospects of pedagogical knowledge in this 
direction.

Keywords: pedagogical ethics, pedagogical justice, educational justice

в историята на България съществува държавен документ, в който се определят ценностни харак-
теристики на личността, задължителни за педагога. това е „харта на българския учител“, приета от 
седмото народно събрание на 24.06.1980 г. в нея се утвърждава идеята, че учителят трябва да бъде ду-
ховно богата личност, а справедливостта е вписана като „неотменима черта в цялостния му лик на 
човек, гражданин и възпитател“ [1, гл. 1 абз. 3]. ратифицираната от рБ през 1991 г. конвенция на оон 
за правата на детето г. като международен договор, също поставя актуални въпроси относно измере-
нията на справедливостта в образователните отношения и в образователното пространство. 

справедливостта в процеса на обучение е обект на проучване на Педагогическата етика. като 
приложна етика и теоретична рефлексия на морала в конкретно професионално направление Педаго-
гическата етика е тази научна област между философията и педагогиката, в която можем да очак-
ваме конкретизация на педагогическото разбиране за това „що е педагогическа справедливост“ и как-
ви са нейните проекции в образователната практика. 

Традиция . справедливостта като качество на педагога. според класиците на съветската педаго-
гическа етика в. и. Писаренко и и. я. Писаренко педагогическата справедливост, професионалният 
педагогически дълг, професионалната чест и достойнство, педагогическата съвест и педагогически-
ят авторитет са категории на педагогическата етика [4, 77]. те са израз и отражение на моралното 
съзнание (морала) на педагога. в педагогическия морал справедливостта е своеобразно мерило на обек-
тивността на учителя, която се проявява в неговите оценки към постъпките на учениците. спо-
ред Писаренко справедливостта е в основата на доверието на детето към възпитателя, а преживя-
ната през продължителен период несправедливост предизвиква у него странно на пръв поглед заболя-
ване – училищна невроза или дидактогения (пак там, с. 79). 

опасност от увреждане на детето вследствие на неправомерно, а според педагогическата етика 
– недобро, неправилно, неетично отношение към неговите потребности съществува и за неговото 
морално здраве: „в никоя друга дейност несправедливостта не нанася такава вреда и морални щети 
както в педагогическата. нес праведливостта на учителя не просто оставя дълбока рана в душата 
на детето. в крайна сметка тя подкопава авторитета на училището, поражда недоверие у децата 
към поколението на възрастните. затова учителят трябва да бъде образец на справедливостта във 
всичките си дела и постъпки“ [4, 81]. 

Развитие на интереса към педагогическата справедливост
в първото издание на труда „Педагогическая этика“ на Писаренко от 1973 [3] не е включен раз-

дел, отнасящ се до категориите на педагогическата етика, включително не се коментира справедли-
востта като такава. във второто допълнено издание от 1986 в глава трета „категории педагогиче-
ской этики“ педагогическата справедливост е анализирана в своята взаимовръзка с педагогическите 
дълг, съвест, авторитет, чест и достойнство.

Педагогическата справедливост се разглежда като характеристика на дейността на учителя, 
респ. личностно качество и от българския философ к. нешев [2], който също е преводач на труда на 
Писаренко. силното повлияване на българските от съветски автори е естествено за периода до 1989 
г. след началото на т. нар. „преход“ в България обаче практически няма значими авторски изследва-
ния в областта на педагогическата етика. деидеологизацията на педагогическата наука се преживява 
от българските учени като (само)ограничаване на търсенията в тази насока. руските автори про-
дължават традицията, включително чрез възможност за изследване на справедливото отношение 
чрез тестови методики за самооценка (Проверь, а справедлив ли ты с учениками?) [7]. 
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съвременност. справедливостта като характеристика на институцията. в България начало по 
темата за справедливостта в образователните институции поставя лекцията на красимир стоя-
нов, редовен професор по теория и философия на образованието в университета на немската армия, 
мюнхен. Публичната лекция на тема „образователна справедливост“ е изнесена в софия на 14.11. 
2011 г. в център за култура и дебати „червената къща“, в рамките на постоянния теоретичен семи-
нар „Предизвикателства пред представителната демокрация днес?“ на Фондацията за хуманитарни 
и социални изследвания [6]. в лекцията откриваме две публичнозначими тези, които се отнасят до 
спецификата на настоящето изследване:

 y справедливостта вече се възприема не като личностна добродетел, а като институционална 
норма; адресат са институциите, а не субектите; 

 y образователните институции трябва да отговарят на определени критерии, за да могат да 
бъдат обозначени като справедливи (в лекцията тезата е поставена като въпрос: „на какви 
критерии трябва да отговарят днес образователните институции, за да могат да бъдат обо-
значени като справедливи?“

в представената на лекцията книга на кр. стоянов „образователна справедливост – рекон-
струкция на едно силно оспорвано понятие“ [5] се обсъждат измеренията на значението и норма-
тивните импликации на понятието, както и разпознаването на образователната справедливост в 
полето на високо напрежение между дистрибутивната (разпределящата) и корективната (наказа-
телната) справедливост. тезите относно осигуряването на равни образователни шансове, но също 
и за правото на училището да извършва селекция, са обогатяващи и от значение за всяко изследване 
в направление „педагогическа справедливост“. според автора е учудващо, че категорията „образова-
телна справедливост“, която в момента има висока стойност/котиране (hochkonjunktur) в образо-
вателно-политическия дискурс, досега не е била подложена на строга понятийно-аналитична рефле-
ксия [5, 15]. кр. стоянов смята, че основание за това пренебрегване би могло да бъде обстоятелство-
то, че анализът на понятия и систематични семантични реконструкции на нормативните съдър-
жателни категории са един вид „чуждо тяло“ в структурната логика на науките за възпитанието. 
авторът посочва и друга вероятна по-значима причина – основателното съмнение дали „образова-
телна справедливост“ може да се разбира като самостойно понятие с оригиналнозначимо съдържа-
ние или по-скоро като обозначаване/описание на приложението на „общите категории“ на справед-
ливостта, например на общата категория на социалната справедливост върху образователната сис-
тема и нейните институции (пак там). 

в заключение Проследяването на традициите и промените при тълкуването на категорията 
„педагогическа справедливост“ от руски и български автори в различни исторически и социални усло-
вия създава възможност и перспективи за развитие на педагогическото познание в тази насока. Бъл-
гарското образование съществува и оцелява в социум, драстично белязан с отсъствие на социална 
справедливост. чрез етичните проекции на педагогическата справедливост биха могли да бъдат са-
нирани опасни за децата дефицити в образователната практика.
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ПРЕОсМИсляНЕ НА ПОНяТИяТА В кОНТЕксТА НА ВклЮЧВАЩОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЕДИННАТА сОЦИАлНО-ПЕДАГОГИЧЕскА сИсТЕМА 
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ThinKing oVer concePTionS in The conTexT of incluSiVe educaTion and 
unified Socio-Pedagogical SySTem KindergarTen-Primary School
Valentina Stoyanova milkova
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By change of public attitudes towards people with disability and transition from medical to social model 
policies, the comprehension of the handicap and overcome it and the acceptance of the diversity, terms are 
changing too. current tendencies are related to the possibility to avoid categorization and segregation of people 
by any sign. To be in one or another group is considered to be a sign of restriction set by handicap rather to the 
chance of overcome it. The following article presents author’s views and definitions to basic concepts related to 
the process of inclusion, conceptualized and developed in the process of pedagogical interaction. The aim of the 
author is to bring out to the minds and attention of teachers’ community the opportunity to work with all children 
without prior assessment and be placed in stereotypical frameworks of their abilities, limited by the difficulties 
and/or their disabilities.

Keywords: pedagogical association, category, labeling, abnormality 

в съвременната педагогика съществуват два термина, отразяващи идеята за обучение на деца 
със специфика във възможностите съвместно с връстници с възможности в норма. тези два термина 
са интегрирано обучение и включващо/приобщаващо образование. според вл. радулов [9] включване-
то е по-общо понятие от интеграцията. включващото образование е насочено към правото за при-
надлежност, основа за поставяне край на дискриминацията и равни права за всички деца. включване-
то не засяга само децата с увреждания, но и здравите деца. то е преди всичко права и защита, а учи-
лищната интеграция е адаптиране към обучението. интегрирано обучение на деца с увреждания оз-
начава обучението им в масово училище, в масова класна стая сред ученици без увреждания. за да се 
осъществи интегрирано обучение, е необходимо и подпомагане от специален ресурсен учител, кой-
то е специалист в областта на уврежданията, които има интегрираният ученик. определението на 
офенбергер, че интегрирано обучение е налице тогава, когато едно дете с увреждания прекарва в ма-
совата класна стая поне 50% от учебното време, не е особено актуално предвид появата на много и 
различни модели на интегрирано обучение.

включващо образование е сравнително по-нов термин. той е наложен от Юнеско през 90-те го-
дини на хх в. и особено със саламанската декларация [10] от 1994г. ключово понятие в тази декла-
рация е „училище за всички“ или „училище, в което трябва да имат реален достъп деца с физически, 
сензорни и умствени увреждания, деца от етнически и номадски групи, бездомни и надарени деца“. 
включване или включващо образование е философия, ученици с увреждания, дори и тези с тежки, дъл-
боки комбинирани увреждания, имат своето място, да не се разбира само в буквален смисъл, в масово-
то образователно заведение. това е философията на реформиращото се масово училище, така че то 
да стане достъпно за всички деца. опит да се придаде увереност в собствените сили на децата/уче-
ниците с ограничени възможности, самите те да се мотивират към обучение в училище заедно с дру-
гите деца – приятели и съседи. децата със специални образователни потребности се нуждаят не са-
мо от особено отношение и поддържане, а също и от развитите на собствените способности и дос-
тигане на успехи в училище. включването помага да се претвори в живота подобен устрем не само за 
децата с особености в развитието, но и на всички деца.

Преподавателите трябва да организират процеса на обучение по такъв начин, че да отчитат 
индивидуалните потребности на всяко дете, както посочва м. Баева [1]. двата термина – интегри-
рано обучение и включващо образование, се използват като синоними, въпреки че между тях същест-
вува известна разлика. много автори приемат интеграцията като основен елемент на включващо-
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то образование. у нас тази проблематика е разглеждана от в. радулов, м. чолакова, м. цветкова, м. 
Баева и др.

Приобщаващото образование от своя страна отива отвъд чисто пространственото смесване 
на децата и поставя акцент върху достъпа до качествено образование, т.е. върху това децата със 
специални образователни потребности, социално слаби, социално занемарени, със специфични обучи-
телни трудности, от малцинствен произход, надарени деца и въобще всички деца да развият макси-
мално капацитета си да учат и да се образоват заедно с връстниците си, да общуват и реализират 
потенциала на личността си. Претенциите за промяна засягат цялостния образователен процес и 
не на последно място по важност – живота на децата. ключова роля тук имат екипите от специа-
листи и най-вече техните желание и нагласи за промяна. водещи са промяната на нагласите и в обще-
ството като цяло, и повишаване компетентността на кадрите. докато при интегрираното обуче-
ние очакванията са децата да се променят и да отговорят на определените от общообразователна-
та система стандарти, приобщаващото образование се стреми към промяна в самата система, така 
че тя да е способна да отговори адекватно на разнообразието от ученици с различни нужди. така спо-
ред м. Баева [2], приобщаващото образование включва достъпност на общообразователните учили-
ща и детски градини, не само като физическа възможност за присъствие на децата в училище и зани-
малнята, но и като достъпност и адекватност на учебната програма и съдържание, на преподаване-
то на учебния материал, подготвеност на персонала за работа. дъг Биклин [11], бивш декан на учили-
щето за образование в университета в сиракуза, твърди, че да питаш дали приобщаването е хуба-
во нещо, е все едно да питаш дали вторниците са хубаво нещо. и двете са неизбежни и естествени.

често идеите на приобщаването се съпоставят с идеите на интеграцията. общото между два-
та подхода е стремежът към включване в обща среда. в същото време между тях има и редица важни 
разлики, които превръщат интеграцията в междинен етап при прехода от институционализация и 
специално образование към приобщаване. 

Педагогическото общуване от своя страна е вид социално общуване, то притежава всички основни 
характеристики на феномена общуване, но същевременно се отличава и с някои специфични особено-
сти. а. н. леонтиев [6] приема определението, че педагогическото общуване е професионално общува-
не на преподавателя с учениците в урок или извън него, имащо определени педагогически функции и на-
сочено към създаване на благоприятен психологически климат и на психологическа оптимизация на учеб-
ната дейност и на отношенията между педагози и ученици. м. лисина [7] стига до извода, че под общу-
ване разбираме взаимодействието между двама и повече души, насочено към съгласуване и обединява-
не на техните усилия с цел установяване на отношения между тях и достигане на общ резултат. Пе-
дагогическото общуване е необходимо условие за осъществяване на ползотворно взаимодействие и съ-
трудничество с децата при цялостния образователен процес. то има субективен характер, тъй като 
всеки от общуващите се проявява като равностоен партньор, демонстрира избирателно отноше-
ние, като в едни случаи е активен, а в други пасивен. общуването с околните е процес на взаимна про-
мяна и познание, чрез които се проявяват механизмите на взаимодействие на социалната среда. дете-
то изпитва естествена потребност от общуване с другите, от оценка, поощрение, от установява-
не на емоционални връзки, от създаване на личностно значими връзки, от създаване на личностно зна-
чими продукти, но поради спецификата на възрастта и особеностите в развитието, както и особе-
ните нужди на всяко дете, в това число и на децата със специални образователни потребности, на де-
цата в риск и на децата с изявени дарби, то се нуждае от подкрепа. в тази позиция е силната страна 
на ролята на всеки от екипа специалисти, работещи в интегрирана/включваща среда, съчетаващ в се-
бе си функциите на възрастен и авторитет. неговата задача е създаването на благоприятна социал-
на среда за протичане на процесите – социализация, обучение, емоциите и др. специалистът трябва да 
се стреми към изграждане на атмосфера на приятелство и взаимопомощ. да даде основание за приема-
не на различното, за проява на толерантност и зачитане, за създаване на атмосфера на търпение и по-
ощрение. социализацията на всяко дете е индивидуална и трябва да бъде съобразена с индивидуалните 
му качества и физическите способности. важно е да се подходи деликатно и внимателно. къде да тър-
сим още педагогическото общуване? то е общуване и между педагози, между педагози и родители, семей-
ство, между педагози и общество. ето защо имаме основание да твърдим, че педагогическото общува-
не е взаимодействие на педагога, като субект, с всички заинтересувани от педагогическата теория и 
практика, в резултат, на което възникват трайни и надеждни връзки между него и останалите субе-
кти за ползотворно изразяване на детската личност не само в училище и детската градина, но и в об-
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ществения живот. Педагогическото общуване няма територия и граници, то се случва там, където 
е необходимо във време, което е подходящо. навременното му осъществяване и адекватно проявление 
са гарант за педагогически опит и майсторство, излезли от употреба термини в последните години на 
тегоба на учителската професия.

човекът се ражда, личността се изгражда, формира и на човешкия организъм е необходима опре-
делена социално предпоставка за функциониране на личността му в обществото. според кон [8] со-
циализацията е усвояване от индивида на определена система от социални роли и култура. лебедев 
твърди, че социализацията е обогатяване на човека със социалното, като съвкупност от обществе-
ни свойства [5]. тя представлява най-важният момент на връзката общество-личност. в. вълкано-
ва [3] посочва, че формирането и изграждането на личността е социално съзряване, в чието реализи-
ране първостепенна роля играе системата на междуличностните отношения. По този начин опре-
делянето на социализацията е детерминирано от понятието личност. социално-психологическото 
разбиране за личността е системно качество на индивида, формирано в съвместната дейност и об-
щуването. интернализирането на социокултурните норми и ценности на обществото, усвояване-
то на езика и речта, на социалните умения и нагласи е с основна цел на интегриране на личността в 
социума, което е демонстриране на адаптивно поведение към него. социалната адаптация в никакъв 
случай не бива да бъде оставена на произвола на стихийността на детските отношения и поведение. 
в условията на педагогическо взаимодействие в детската градина и началното училище тя трябва 
да бъде поставена като приоритет в работата на педагозите, за да се осигури приемане, разбиране и 
изразяване на детската личност в обществото от връстници и възрастни.

с промяната на общественото отношение към лицата с увреждане и преминаване от медицин-
ски към социален модел в политиките спрямо тях, разбирането и преодоляването на затруднението, 
приемането на различността се променят и термините. съвременните тенденции са свързани с въз-
можността да се избегне категоризирането и сегрегирането на хората по какъвто и да е белег. Попа-
дането в една или друга група се приема като белег на ограничението.

категория, според Българския тълковен речник, означава-разред, група от предмети, явления, ли-
ца и др., обединени от някакъв общ признак, с еднаква качествена характеристика. оксфордският 
речник на съвременния английски език тълкува категорията като деление или клас от цялостна сис-
тема. в този смисъл категорията не може и не трябва да бъде отнасяна към човешката раса, при-
тежавайки в същността си значение за обща характеристика, но определена на каква основа? къде е 
нормата и кой я е посочил? съхраняването на база данни в световен мащаб на децата с увреждания 
за осигуряване на по-добър достъп до услуги, превенция, профилактика, преодоляване или смекчаване 
неблагоприятните условия на живот, се прокламира и от организации като уницеФ и за нуждите 
на определени дейности и организации е съвсем оправдана. определянето на групи в глобален аспект 
е полезно за решаване на редица проблеми от различно естество. недопустимо е категорията да бъ-
де използвана за суха статистика, разпределяща хората в групи, според техните възможности и не-
възможности. При педагогическото общуване не бива да бъде допускано различността да доведе до 
ограничаване, изкуствено, на възможностите на детето, в следствие от некомпетентност и при-
емане на затруднението като пречка за постигане на определени, резултати или самото етикиране 
като предопределящо постиженията или провалите на детето. 

в положителна насока ли трябва да разглеждаме увреждането като качество? то безспорно прави 
личността по-силна и различна. съизмеримо и определено от личностните качества, то е характе-
ристика не на възможност и принадлежност към групи и категории, не е белег за определяне, то само 
посочва допълнителни условия, при които живее и се развива личността. категоризирането е оста-
ряла норма за разбиранията на обществото, което не е готово да живее с различията на и между хо-
рата, и да ги приеме. да се върнем в близкото ни минало, когато специалната педагогика все още бе-
ше дефектология и да се вслушаме внимателно в думите на един от изтъкнатите български учени в 
тази област проф. д. денев [4]. изясняването в различията при определяне на категориите е свърза-
но с правилното разкриване на обекта и предмета на науката, която ги използва. Проф. денев осно-
вателно поставя въпроса: кои деца, третирани като „аномални“ не принадлежат към тази катего-
рия и кои деца, третирани като нормални се нуждаят от специално обучение и възпитание. той от-
говаря по следния начин: „напълно оправдано е да се вземат мерки за обучението и възпитанието на 
децата с хронически заболявания, както става и у нас, но тези деца не са аномални, тъй като първич-
ният недостатък не е свързан със съществени вторични отклонения. аналогично е положението на 
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децата с нарушения във физическото развитие, с неморални прояви и др. тоест вниманието на „де-
фектолозите“ е насочено преди всичко към преодоляване на вторичните отклонения в развитието.

от латински defectus означава дефект, аномалия, недостатък, а logos е слово, учение. аномалия 
от своя страна означава сложно нарушение на физическото, психическото, и социалното развитие 
на индивида, диференцирано по вид, степен и произход. а аномалните лица са деца и възрастни, кои-
то са носители на определен вид аномалия. особеностите в тяхното психическо развитие, труд-
ностите в тяхната социална адаптация и рехабилитация изискват специални условия за тяхното 
отглеждане, обучение и възпитание. от английски abnormality означава аномалия. оксфордския реч-
ник на съвременния английски език определя „abnormal“ като различен, често по нежелан начин от 
това, което е нормално, обикновено, очаквано, а „abnormality“ като качество на „abnormal“. възниква 
въпросът доколко аномалия и анормалност са били използвани като синоними и дали това не е прос-
то народна етимология. в Българския тълковен речник аномалията се определя като нещо ненормал-
но, отклонение от общите закономерности, от нормата, неправилност, а „анормалност“ като ка-
чество, състояние, ненормалност. от незапомнени времена хората са идентифицирали незначител-
но малцинство от членовете на техните общества като анормални. въпреки различните теории, 
модели и подходи, всички усилия за конструиране на някаква концептуализация на анормалността са 
обречени на неуспех, защото понятието анормалност не е изцяло културно относително. Повече-
то концептуализации се стремят да дадат дефиниция на анормалността, която включва както со-
матичните, така и психичните разстройства, макар че се поставя основно акцент върху второто. 
всеобхватната дефиниция на анормалността включва нещо повече от субективните ценности. то-
ва може да обясни защо скорошните усилия на харвардския психиатър алвин Пусен [13] да включи ра-
сизма в диагностичния наръчник нямат успех. По същия начин може да се обясни защо много социал-
но нежелателни поведения например грубост и мързеливост не се възприемат като патологични. за-
щитниците на статистическия подход, например хенри коен, твърдят, че анормалността може да 
се дефинира като статистическо отклонение от нормата. за съжаление този подход също не е бла-
гонадежден. Пределните граници на анормалността са научно произволни. трябва ли анормалност-
та, респективно различието, да се определи като най-горния 1% от популацията или най-горните 
3%, или някаква друга цифра? от същия проблем на произволните гранични стойности страда био-
логичният модел – колко под средната трябва да бъде продължителността на живота или годност-
та, за да бъде състоянието анормално. в миналото някои автори са приемали прагматичната пози-
ция, че разстройството е всичко онова, което професионалистите лекуват. това гледище, обаче, не 
обяснява защо много „състояния“, с които професионалистите се занимават например бременност, 
малформации на носа, коригирани с помощта на пластичната хирургия, и брачни конфликти, сами по 
себе си не се разглеждат като патологични. р. е. кендъл [13] и други защитници на биологичния модел 
твърдят, че анормалните състояния се характеризират с намалена продължителност на живота. 
но ако си войник по време на война, това обикновено застрашава продължителността на живота, 
но не е разстройство. и така колко под средната трябва да е продължителността на живота или 
годността, за да бъде състоянието анормално? хората постигат консенсус, когато идентифицират 
състоянието като анормално, разчитайки на сходни характеристики. увлечени в това, те често из-
ползват себе си или семейството си, в общи линии това, което им е близко или познато и определят 
състояние или поведение, когато то се различава от тази определена от тях и ограничена в рамките 
норма, като анормално. невъзможно и неподходящо е аномалията да се използва при концептуализа-
цията на един съвременен модел за приобщаващо образование. Понятия като анормалност, дефект-
ност и по-драстично категоризиращи нямат място, когато се опитваме да приложим в съвременен 
вариант подход за разбиране на различността и включващото образование.

ето пример за това какво се случва в училище и детската градина, когато различността бъде ус-
тановена под една или друга форма. накратко, тя е демонстративно сочена с пръст и белязана от 
предубеждение, без да бъде разбрана. м. хенли [12]и съавторите на characteristics of and Strategies for 
Teaching Students with mild Disabilities посочват предимствата, ако въобще могат да се определят та-
кива, и недостатъците на етикирането, друга форма на категоризирането. децата, за които ста-
ва ясно, че имат проблеми в усвояването на образователното съдържание получават или приемли-
во специално образование, или неофициално им се поставят етикети като „мързелив“, „немотиви-
ран“, „бавен“ или „с поведенчески проблеми“. на по-късен етап нито учителят, нито детето полу-
чават помощ. вече ученик детето ще изостане в основното образование и най-вероятно ще продъл-
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жи да се проваля в училище. възможността ученикът да отпадне от училище се увеличава. в пове-
чето случаи, ученикът, забележете – не детето, защото в предучилищна възраст идентифициране-
то е трудно поради характера на проява на затруднението, е посочен като нуждаещ се от специ-
ално образование, едва когато не отговори на нормите за оценяване в училище. това класифициране 
предполага, че давайки на ученика категориално название се подразбират характеристиките на обу-
чителните трудности, които има. този подход да се дава/доставя помощ е широко критикуван от 
специалистите, тоест етикирането на ученика носи повече вреда, отколкото полза. от това как 
са наричани учениците се определя какви услуги ще получават и къде ще ги получават. Понеже този 
класификационен процес засяга опита на училищата с много ученици, хенли и неговите колеги опис-
ват проучванията на специалисти за предимствата и недостатъците асоциирани с етикирането.

Предимствата на етикирането и категоризирането са по-очевидни в зората на специалното 
образование, отколкото сега. например без категорията обучителни трудности, застъпниците за 
тези деца нямат отправна точка, за да спомогнат за създаването и използването на образователни 
програми. ако въобще е подходящо да се направи такъв аналог, представете си колко неефективно би 
било събирането на пари за проучване и лечение на онкологични заболявания, ако те нямаха име. ето 
кратко представяне на предимствата на етикирането: 

 y Програми за специално образование на категоризиране на затрудненията. 
 y етикирането дава възможност на специалистите да комуникират помежду си с термини, во-

дещи след себе си характерните белези на затруднението и характеристиките на прилаганите 
методи и средства за образование.

 y човешкото съзнание предполага „умствени връзки“ (mental hooks), за да разсъждава по даден 
проблем. ако настоящите названия на категориите бъдат премахнати, ще бъдат излъчени нов 
набор от описателни названия, които да заемат тяхното място. Предостатъчно доказател-
ства има за това например в еволюцията на термина „лека умствена изостаналост“.

 y да се поставят етикети/названия на увреждането „осветлява“ проблема за обществото. така 
може да се подпомогнат улисията на обществената подкрепа. 

 y етикирането може да накара болшинството без увреждане да бъде по-толерантно към мал-
цинството с увреждане. с други думи, действията на дете с интелектуално увреждане могат 
да бъдат толерирани, докато на връстник без такова увреждане ще бъде критикувано.

 y Поставянето в групи с названия е довело до развитието на специални методи на обучение, под-
ходи за оценяване, намеса за промяна на поведението, които са полезни на учителите на всич-
ки ученици.

Благодарение на iDea (individuals with Disabilities education act), учениците с увреждане отбеляз-
ват забележителен напредък в обществените училища. но този напредък е съпроводен и от пробле-
ми, присъщи при официалното определяне на някого като анормален. да не се заблуждаваме – този 
етикет прилепва здраво към този, към когото е насочен. след като веднъж детето е поставено в ка-
тегорията интелектуални затруднения (на български доскоро се превеждаше – умствено изоста-
нал), емоционално разстройство или обучителни трудности, тази информация ще го съпътства 
при срещата на всеки нов учител с досието на ученика. наред с етикета идва и стигмата детето да 
бъде смятано „дефицитно/недостатъчно“. дори само поради тази причина поставянето на детето 
в категория, заради целите на специалното образование е съдбоносна стъпка, която не бива да пред-
приемаме преди изчерпване на всички останали възможности. ето накратко недостатъците на ети-
кирането и категоризирането:

 y етикетите очертават очакванията на учителите. Представете си каква ще бъде реакцята 
ви, ако директорът ви информира, че новият ученик във вашия клас е с лека умствена изоста-
налост. Проучванията върху очакванията на учителите показват, че това което те вярват, 
че ученикът може да постигне се превръща по-късно в негово реално постижение.

 y всички деца имат проблеми в поведението. Поставянето на етикети и в категории може да 
преувеличи действията на детето в очите на учителя. той може да реагира по-остро на опре-
делено поведение при етикирано дете, а при друго дете може да толерира същото поведение.

 y етикетите изпращат ясно послание: обучителният проблем върви заедно с детето. Поставя-
нето им праща в неизвестност същината на обучението и ученето като двете основни части 
на един и същ процес. някои ученици поставяни в групата на леките затруднения, всъщност 
нямат никакъв проблем. те са случайните реципиенти на неефективното обучение.
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 y етикетите и категориите увековечават представата, че децата с леки затруднения са ка-
чествено различни от другите деца. това не е вярно. те преминават през същите етапи на раз-
витие както техните връстници, въпреки че това понякога става с по-бавна скорост.

 y учителите могат да смутят детето с етикета. етикетите отразяват категориите на ув-
реждането/затруднението. категориите от своя страна са абстрактни, не реални, концеп-
ции, които са общо достатъчни да се обединят много различни индивиди. Повече от два мили-
она ученици могат да бъдат идентифицирани със специфични обучителни трудности, но ка-
то индивиди всеки от тях е уникално човешко същество. когато ученик бъде поставен в кате-
гория, учител, който е запознат с някои от характеристиките ѝ може да припише всички из-
вестни му такива характеристики на всяко етикирано дете. това са стереотипите. те още-
тяват децата, когато учителите осмислят ниските постижения на децата като се позова-
ват на характеристиките, коти води след себе си етикетът. като пример можем да посочим 
учител, който обяснява проблем в обучението и ученето като заявява „не можем да очакваме 
мария да овладее твърде добре математиката, защото тя е с „интелектуални увреждания““.

 y учениците не могат да получат необходимото им специално образование или услуги, докато не 
бъдат етикирани. в много случаи намесата идва твърде късно. нуждата детето да бъде ети-
кирано преди да му бъде предоставена помощ подкопава превантивния подход към малките/сла-
би обучителни проблеми. 

 y диагностичните етикети не са надеждни. оценяването в обучението е пълно със завъртулки. 
навсякъде се използва различен дескриптивен критерий за една и съща категория. много от ин-
струментите имат съмнителна валидност и надеждност, понякога специфични етикети се 
влияят от определени тенденции (например, имало е времена, когато обучителните труднос-
ти са били смятани присъщи на бялата средна класа, а афроамериканските деца са представени 
с леки интелектуални увреждания).

 y етикетите често стоварват отговорността и вината за проблемите в обучението на дете-
то директно върху раменете на родителите. в много случаи това не е оправдано, защото уче-
ниците са неправилно поставени в някоя категория или учителите може да не разбират напъл-
но различните причини за леките увреждания.

една рамка, която разглежда здравето и увреждането в по-широкия контекст на социалните 
бариери е международната класификация на функциите, уврежданията и здравето (international 
classification of functioning, Disability and health-icf), разработена от световната здравна организа-
ция. тази класификация разглежда увреждането от две страни: като проблем на функциониране на 
тялото и от друга страна като условия за активността и участието на личността. увреждането, 
инвалидността е дефинирано от icf като обикновена, естествена част от човешкото съществу-
ване. тази дефиниция прехвърля фокуса от причината към ефекта, потвърждавайки, че всеки човек 
може да има в някаква степен увреждане. това определение също признава, че функционирането и ув-
реждането възникват в някакъв контекст и поради това е от изключително значение да се оценяват 
не само физическите, но и социалните и факторите на средата. докато icf е създадена за възраст-
ни, класификацията, която произлиза от нея международна класификация на функциите, уврежда-
нето и здравето за деца и младежи (icf-cY) прави стъпка напред към обединяване на социалното из-
мерение, обхващайки не само увреждането, но също така и ефекта върху функционирането на дете-
то и участието му в неговата среда. класификацията обхваща четири главни области: структури-
те на тялото, функционирането на тялото, ограничения в активността и забрани в участието.

от изключително значение е ролята, която играе културата. интерпретацията на това, кое-
то може да се смята за нормално функциониране варира според контекста и влияе върху резултати-
те от измерванията. Постигането на определени крайъгълни камъни като основа за определяне на 
увреждането зависи от културата. децата могат да бъдат окуражавани да експериментират с нови 
активности на различни етапи от тяхното развитие. например, според едно проучване 50% от де-
цата могат да си служат с чаша на възраст от 35 месеца сред градското население на индия, докато 
този етап е достигнат съответно на 10 месеца в тайланд. за това е важно децата да бъдат оценя-
вани спрямо референтните стойности, подходящи за локалните обстоятелства и разбирания. По-
ради тази причина инструментите за оценяване, разработени в развитите страни не могат да бъ-
дат прилагани безразборно в други страни и общества, тъй като техните възможности за откри-
ване и акуратно определяне на увреждането в различни социокултурни контексти често е непрове-
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рено. рамките на референцията могат да варират, а обслужващите инструменти могат да се прова-
лят в обхвата на местните обичаи, културни разбирания, език или изразяване. например въпросни-
ците, които оценяват детското развитие на база такива стандартни активности като приготвя-
не на зърнена закуска или участие в отборни игри могат да са подходящи на някои места, но на дру-
ги, където децата обикновено не изпълняват такива дейности да не са.

от своя страна философията на учредяването и съществуването на европейския съюз е един-
ство в многообразието или политика по отношение на различието изразена в неговото приемане и 
признаването му за ценност от общностна величина. то не е препятствие за развитието. негатив-
ното му приемане води до конфликти, противоречиви ситуации и рискове. различието се приема по-
лесно, когато се разбира взаимозависимостта. европейският съюз е мултиетническа, мултинацио-
нална и мултикултурна общност, тоест обединение, което иманентно включва различието. зато-
ва освен приемането на различията съществува необходимост от изграждане на рефлексия за рав-
ноправно взаимодействие между тях. Приемането и разпознаването на различията е условие за съ-
ществуване на друг стълб на социалните отношения равенството. всеобщата декларация за права-
та на човека постановява в началните си разпоредби, че всеки разполага с правата, които тя предос-
тавя без всякаква дискриминация. следователно равенството и недопускането на дискриминация са 
гарант за ефективна защита на правата на човека. тогава можем да заключим, че работата на педа-
гозите трябва да бъде, простичко, вдъхновена от детето.
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abstract: media and information literacy is a necessary competence of the younger generation, which 
needs to effectively use the resources of modern mass media. The nature and content is regulated in a number 
of international instruments. The article presents the accents in the book of uneSco „pedagogical aspects of 
formation of media and information literacy.“ 

in today’s world of fast-moving technology and oversaturated media environment, the importance of media 
literacy as one of the key competencies needed by children and young people to cope with the challenges of the 
global world is increasing. according to experts an d authors of the textbook of uneSco, that competence is 
a base for building other competencies. The article clarifies the nature, the content and the role of media and 
information literacy, the use of media technologies and methods in school. it shows the best practices presented 
in the publication of uneSco, through which students are prepared to critically analyze and effectively use 
information from different media sources with a positive purpose – acquiring new knowledge, skills, supporting 
personal development. 

Keywords: media and information literacy

в съвременния свят на бързоразвиващите се технологии и пренаситена медийна среда, все повече на-
раства значението на медийната грамотност, като една от ключовите компетентности, необходима 
на децата и младежите за справяне с предизвикателствата на глобалния свят. според експертите и ав-
тори на учебника на Юнеско „Педагогически аспекти на формирането на медийната и информационна 
грамотност“, тази компетентност се явява базова за изграждане на други компетентности.

в статията се изяснява същността, съдържанието и ролята на медийната и информационна 
грамотност. в нея се представят добрите практики, представени в изданието на Юнеско, чрез 
които учениците се подготвят критично да анализират и да използват ефективно информацията 
от различни медийни източници с положителна насоченост – усвояване на нови знания, умения, ком-
петентности с цел подпомагане на личностното развитие. 

учебникът на Юнеско „Педагогически аспекти на формирането на медийната и информацион-
на грамотност“ е съставен в изпълнение на мисията международно движение за формиране на медий-
на грамотност на подрастващото поколение. в световен мащаб все още са ограничени научнообос-
нованите опити медийния поток да се регламентира в рамките на учебния план и програма. използ-
ването на информацията от масмедиите повсеместно става неформално, стихийно, непланирано 
както от възрастните, така и от децата и младежите. този процес се случва „спонтанно, като при-
роден феномен и извън учебната програма“ [ 4, с.6].

това означава, че учениците получават знания в условията на отсъствие на учебен план, чрез ин-
дуктивни способи, самостоятелно, на базата на собствените си грешки или благодарение на съве-
тите на връстниците. най-важното е, че това се случва без формално образователно управление на 
процеса“ [ 4,с.6].

в отговор на това предизвикателство Юнеско създава този учебник. една от главните цели на 
международното движение за „формиране на медийна грамотност е това да става на базата на ясен 
и регламентиран учебен план, в рамките на формалното образование“ [4, с.6 ].

в световен мащаб медийното образование и формирането на медийната грамотност се случва в 
рамките на три подхода или в комбинации от тях. При първият изграждането на тези умения става 
чрез внедряване в програмите на различни учебни предмети; вторият предвижда обособяване на от-
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делна учебна дисциплина като отделна област на знанието, а третият е свързан с прилагане на ме-
дийните практики в извънкласни и извънучилищни дейности и форми. 

в отделните страни практиките в тази област са различни. във Финландия например медийни-
те навици в училище се развиват на базата на междудисциплинарния подход и са вписани във всеки 
предмет в началната и средната степен на обучение.

учебникът е създаден, за да помогне на учителите да развият собствените си умения в областта 
на медийната и информационна грамотност (миг) и да използват елементите на медийното обра-
зование в училище. основната му целева група са педагозите в сферата на средната степен на обуче-
ние и студентите в педагогическите специалности. изданието съдържа базови знания по миг, как-
то и описание на педагогическите методи и технологии, използвани за изграждане на тези навици. 
Презумпцията на авторите на изданието е, че миг е една от базовите компетентности, подпома-
гаща изграждането на мислещи и творчески личности [4].

учебникът се състои от 5 модула, които могат да се изучават в произволна последователност, но 
като се отчита факта, че текстовете и упражненията са с повишаваща се сложност. упражненията 
са предназначени и за учители, и за ученици на възраст от 13 до 17 години. модулите също са подредени 
в логическа последователност, като първият е „същност на медийната и информационната грамот-
ност“, а следващите са „младежта като глобална медийна аудитория“, „медийна култура и медийни 
технологии“, „как да тълкуваме медиите“ и „сътрудничество и обмен на идеи“. още в първия модул е 
представена система за оценяване на навиците на миг, които са на три нива – елементарни, базови и 
развити, а по съдържание са творчески и естетически; интерактивни; за критически анализ; за съблю-
даване на безопасност при ползване на глобалната мрежа; за управление на информацията [4 ].

в настоящата статия се акцентира основно върху същността и съдържанието на медийната и 
информационна грамотност (миг), както и върху знанията, уменията и компетентностите, кои-
то трябва да притежават учениците. 

значението на формирането на медийна грамотност е аргументирано в редица европейски и 
международни документи сред които са Парижката програма на Юнеско от 2007 г.: 12 препоръки 
за медийното образование, директива 89/552/eec (директива за аудиовизуалните медийни услуги), 
относно медийната грамотност в дигиталния свят на еП, както и изданията на Юнеско „медий-
на и информационна грамотност: програма за обучение на педагози“, както и „медийната грамот-
ност и новия хуманизъм“.

Парижката програма подготвя основни препоръки за медийно образование, сред които водещи са 
следните:

 y разработване на всеобхватни програми по медийно образование за всички училищни степени;
 y подготовка на педагози в областта на медийното образование и повишаване на информира-

ността относно медийната грамотност на всички заинтересовани лица и организации от со-
циалната сфера;

 y провеждане на изследвания в областта на медийното образование и разпространение на резул-
татите с помощта на интернет;

 y международно сътрудничество в областта медийното образование [2].
в контекста на медийното образование международните документи препоръчват формиране на 

медийна и информационна грамотност не само у подрастващото поколение, но в рамките на воде-
щата концепция за учене през целия живот.

в нормативните актове се изяснява съдържанието на „медийна грамотност“ и „медийна и ин-
формационна грамотност“, като може да бъдат открити различни нива и обем на понятията.

според Препоръка за резолюция на еП относно медийната грамотност в дигиталния свят „це-
лите на медийната грамотност са развитие на умения за компетентно и творческо използване на 
медиите и медийното съдържание и на критичен подход към медийните продукти, както и придо-
биване на знания за медийната индустрия и за това как тя функционира и на умения за създаване на 
собствено медийно съдържание“ [3].

в директива 2010/13/ес на европейският парламент в чл. 48 е също е дефинирано съдържанието 
на медийната грамотност. Под медийна грамотност се разбират „уменията, знанията и разбиране-
то, които позволяват на потребителите да използват медиите ефективно и безопасно. лица с ме-
дийна грамотност са способни да извършват информиран избор, да разбират естеството на съдър-
жанието и услугите и се възползват от пълния диапазон от възможности, които предлагат новите 
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комуникационни технологии. те са способни да защитават по-добре себе си и своите семейства от 
вредни или обидни материали. следователно развиването на медийна грамотност във всички секто-
ри на обществото следва да бъде стимулирано, а неговият напредък да бъде следен отблизо [1] .

Препоръката на европейския парламент и на съвета относно защитата на непълнолетните ли-
ца и на човешкото достойнство, също съдържа редица възможни мерки за насърчаване на медийната 
грамотност. сред тях са непрекъснато образование за учители и обучаващи, конкретно обучение по 
интернет, насочено към деца от много ранна възраст, включително занятия, отворени за родите-
ли, или организиране на национални кампании, насочени към гражданите, в които са включени всич-
ки средства за комуникация, за осигуряване на информация за отговорното използване на интернет 
[3]. в двата европейски документа се посочва, че медийната грамотност е важна за хора на различна 
възраст, но тя е все по-необходима на децата и младежите, не само с цел превенция на въздействието 
на отрицателната медийна информация, но най-вече за максимално оползотворяване на глобалните 
медийни ресурси. в руският речник по медийна педагогика същността на термина „медийна грамот-
ност“ (media literacy) е представена с различни акценти.

според част от водещите теоретици понятието е резултат от медийното образование (в. гу-
ра, а. короченский, в. монастырский, с. Пензин, л. усенко, а. Федоров, J. pungente, i. rother, D. Suess, 
ch. Worsnop) [6]. съвременното разбиране за това понятие преминава през етапа и концепцията за 
медийната грамотност като резултат от изучаване на медиите и разбиране, интерпретиране и 
създаване на медийни текстове (с. Worsnop) до възгледа, представен в international encyclopedia of the 
Social & Behavioral Sciences. vol. 14, 2001. според енциклопедията, „човек притежава медийна грамот-
ност, когато има развита способност, да възприема, създава, анализира и оценява медийните тек-
стове; да разбира социокултурния и политически контекст на функциониране на медиите в съвре-
менния свят, кодовите и реперезентационни системи, използвани от медиите, така че животът му 
в общественото пространство да се отличава с активна гражданска позиция“ [6].

разработената от Юнеско учебната програма и система от компетенции в областта на ме-
дийната и информационната грамотност е съчетала две различни области – медийната грамот-
ност и информационна грамотност под „чадъра“ на термина „медийна и информационна грамот-
ност „ (миг) [5]. 

съществуват две изследователски школи, които тълкуват различно тези две съседни области – 
медийната грамотност и информационна грамотност. Представителите на една школа определят 
информационната грамотност като по-широка област на изследвания, съставна част от която е 
медийната грамотност. другата школа представя информационната грамотност като компонент 
на медийната грамотност, която пък се смята с по-широк обхват. въпреки това, международна екс-
пертна група, работила по програмата за педагози на Юнеско отчита не толкова разликите, а пре-
сечните точки между двете концепции.

в световен мащаб, медийната и информационна грамотност се дефинира като компонент и ре-
зултат от „медийното образование“ [5]. в условията на конвергенция на платформите и с цел хар-
монично съчетание на двата различни подхода, Юнеско налага термина миг. информационната 
грамотност подчертава значението на достъпа до информация, нейното оценяване и етично из-
ползване. медийната грамотност се фокусира върху способността ни да разберем функциите на ме-
диите, за се оценим качеството на изпълнение на тези функции и да взаимодействаме със средства-
та за масова информация с цел себе изразяване „ [5].

според авторите на изданието „медийна и информационна грамотност: програма за обучение на 
педагози“ миг въплъщава основни познания за:

 y функциите на медиите, библиотеките, архивите и други информационни услуги в демокра-
тичните общества;

 y условията, при които медиите и информационните услуги могат ефективно да изпълняват 
тези функции; 

 y методи за оценка на качеството на изпълнение тези функции чрез предложените от тях съ-
държание и услуги [5].

информационната грамотност на гражданите включва следните знания и умения:
 y осъзнаване и формулиране на информационните си потребности;
 y намиране на достъп до информацията;
 y оценяване на информацията;
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 y систематизиране на информацията;
 y използване на информацията по етичен начин;
 y предаване на информация;
 y придобиване на навици за работа с информационно-комуникационните технологии за обра-

ботка на информация.
медийната грамотност на индивидите включва следните знания и умения:
 y разбиране на ролята и функциите на медиите в демократичното общество;
 y осъзнаване на условията, при които медиите могат да изпълняват своите функции;
 y критично оценяване на медийното съдържание от гледна точка на присъщите им функции;
 y взаимодействие с медиите за себеизразяване и участие в демократичните процеси;
 y актуализиране на уменията (включително икт умения), необходими за създаване на съдържа-

ние, генерирано от потребителите [5, с.20]. 
обучението по медийна грамотност е кръстопът на различни дисциплини, така че в зависимост 

от ситуацията и целите могат да се използват различни подходи. например, можем да говорим за 
обучение, свързано с безопасността, социоетическите, културни и технологични аспекти на медий-
ната грамотност. в процеса на формирането на миг учениците придобиват умения за безопасно 
използване на медиите, както и умения за спонтанно себе изразяване и на формиране на независими 
възгледи и за участие в гражданското общество [5, с.13-14].

в учебника е представено разгърнато определение на информационната грамотност като „на-
бор от компетенции, необходими за получаване, разбиране, оценяване, адаптиране, генериране, съх-
ранение и представяне на информацията, използвана за анализ на проблемите и вземане на решения“. 
информационно грамотните индивиди трябва да притежават следните основни умения: критич-
но мислене, способност да анализират информацията, да я използват за себеизразяване, способност 
за самообучение; готовност да действат като информирани граждани и професионалисти, да участ-
ват в демократичните процеси, които протичат в обществото.

информационно грамотните хора знаят как да събират, използват, организират, синтезират и 
да създават информация и данни, в съответствие с етичните стандарти. 

тези компетентности са приложими във всеки образователен контекст, включително и в учеб-
на или професионална среда, или за самостоятелно обучение. информационната грамотност включ-
ва следните умения: 

 y определяне / разбиране на нуждите от информация: какво точно искам да намеря? кака инфор-
мация ми е необходима за решаване на конкретния проблем?

 y идентифициране на източниците на информация: какъв източник да използвам: интернет, 
книги или телевизия? какви видове източници да използвам – първични, вторични или третич-
ни източници? [4, с.12 ].

според авторите на учебника, миг създава палитра от умения, без която гражданинът на xxi 
век няма да може да разбере окръжаващия свят. миг е тясно свързана с ролята и функциите на ме-
диите и други доставчици на информация, като например библиотеки, архиви и интернет, с нашия 
личен живот и с живота на демократичното общество. тя допринася за прилагането на правата на 
всеки индивид на комуникация и себеизразяване, правото да търси, да получава информация и идеи, 
както и да ги обменя с останалите хора [5, с. 12].

авторите на изданието обосновават какви компетентности притежават хората, които са ме-
дийно и информационно грамотни. индивиди, които притежават миг могат да:

 y разбират влиянието на медиите и различните начини на представяне на информацията;
 y да вземат информирани и независими решения;
 y да получават нова информация за обкръжаващия свят;
 y да формират обществени чувства;
 y да подкрепят публичния дискурс;
 y да продължават да се обучават в протежение на целия живот;
 y да създават информация;
 y да мислят критически;
 y да използват медиите за себе изразяване и творчество;
 y да използват медиите безопасно и отговорно;
 y да участват в живота на демократичното общество [4].

в първият модул е представен един от моделите на обучение в миг, което е включено в обща-
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та програма на съответното училище и се осъществява систематично. то се провежда в рамките 
на практическата дейност както на всеки отделен учител, така и на база сътрудничеството меж-
ду педагозите.

икономическите ресурси за провеждане на медийното образование в училище не биха затруднили 
финансово учебните заведения. в България почти всяко училище разполага с компютърна зала и дос-
тъп до интернет, а списанията, вестниците и други материали се ползват в обучението и по дру-
ги предмети.

При преподаването и формирането на миг се отчитат следните положения:
 y учениците имат равни възможности да усвояват миг;
 y преподавателите отчитат индивидуалните особености и възможности на всеки ученик, как-

то и нивото на неговата медийна и информационна грамотност;
 y учениците имат възможности да получават информация от местните доставчици на медий-

но съдържание;
 y методите на обучение са разнообразни, като насочени към развитие на критическото мисле-

не на учениците;
 y преподаването обхваща всички аспекти на миг;
 y медийното образование се осъществява въз основа на съгласуване на подходите, използвани при 

преподаване по различните предмети;
 y учебните материали регулярно се обновяват, като се отчитат и потребностите на учени-

ците [ 4, с.23].
авторите на учебника предлагат един от вариантите за оценяване на качеството на училищ-

ното обучение по миг да бъдат критериите, подготвени от министерството на образованието 
и културата на Финландия през 2011 г. в „учебни траектории на формирането на медийни навици“ 
(mediataitojen oppimispolku).

разработена е разгърната система за оценяване на навиците на миг, които са на три нива – елемен-
тарни, базови и развити, а по съдържание са творчески и естетически; интерактивни; за критически 
анализ; за съблюдаване на безопасност при ползване на глобалната мрежа; за управление на информацията.

творческите и естетически навици включват:
 y ученикът умее да съчинява и разказва истории, знае как се изгражда сюжетна линии, да сравнява 

опита и чувствата на героя със своите собствени; 
 y ученикът познава своите медийни потребности и иска да ги развива;
 y ученикът умее да анализира смисъла на медийните съобщения; да сравнява своите ценности с 

представените в медийните текстове;
 y ученикът изразява себе си в процеса на създаване на собствено медийно съдържание;
 y ученикът има представа за основополагащите принципи на авторското право.

интерактивните навици включват следните умения:
 y ученикът идентифицира и влиза в различни роли, като съчувства на останалите хора;
 y ученикът възприема различните гледни точки, представени в медийните текстове. може да 

участва в дискусии и да разбира чуждата гледна точка;
 y ученикът е запознат с принципите за свобода на словото, разбира разликата между лично и об-

ществено пространство на индивидите, представени в медиите; има представа за различни 
способи на медиите, чрез които въздействат и въвличат своята аудитория;

 y ученикът опитва различни роли;
 y ученикът чувства, че може да повлияе и промени ситуациите. той целенасочено комуникира 

чрез медиите и участва в общи инициативи и дейности.
навиците за безопасно ползване на медиите включва следните умения:
 y ученикът има представа, че съществуват възрастови ограничения на медийното съдържание, 

знаят как да потърсят помощ от възрастните, ако възникнат проблеми прие използването на 
медиите;

 y ученикът знае как безопасно да използва интернет и как да защити личните си данни във вир-
туалното пространство;

 y ученикът знае нормите на общуване и правилно поведение в интернет и ги спазва;
 y ученикът знае юридическите права и задължения на медийните ползватели;
 y ученикът използва информация от различни медии, като съблюдава правилата и законите на 

глобалната мрежа.
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навиците за развитие на критическото мислене у ученика включват следното:
 y ученикът разбира разликата между фактите и скритото внушение в рекламите и другите ме-

дийни текстове;
 y ученикът познава различни медийни жанрове и знае, че съдържанието на медийния текст може 

да има различно звучене в зависимост от авторовия избор;
 y ученикът може да анализира, оценява и контролира информацията, запознат е с медийните 

похвати и може да разчете скрития подтекст;
 y ученикът подхожда критично към медийните съобщения и има впредвид психологическите 

ефекти на стереотипите;
 y ученикът е запознат с комерсиалните, политическите и идеологическите цели на медиите;
 y ученикът може да определи целевата аудитория на съответната медия и да прецени различна-

та степен на точност и прозрачност на представената информация [ 4, с.23]. 
в изданието на Юнеско се отбелязва, че поради бързото технологично развитие, формите и 

методите на въздействие на медиите постоянно се развиват. това налага развиване на уменията, 
свързани с информационната и медийна грамотност у подрастващото поколение.

 учителят по миг не трябва „да познава в дълбочина младежката медийна култура и не трябва 
да е технически гений. достатъчно е въз основа на своя опит в областта на медиите и интернет да 
научи учениците да използват ефективни стратегии на търсене, анализиране и използване на инфор-
мацията и на медийните техники и прийоми[4, с.18]. 

изданието допълва и доразвива с практически указания и упражнения учебникът на Юнеско, 
предназначен за педагози. между двете издания има връзка и по отношение на целта – „чрез препода-
ването на медийна и информационна грамотност да се осигури приемственост в предаването на жи-
тейски умения на ученици и студенти, които ще им позволяват да взаимодействат с медиите и ин-
формационните канали като независими и мислещи млади граждани“ [ 5].

Заключение:
дефинирането на медийната и информационна грамотност в редица международни документи 

и разработените от Юнеско учебници в тази област, утвърждава тази компетентност като ба-
зова и необходима за подрастващите в глобалният свят. изданието представя добри практики в 
преподаването на миг и е сериозен опит да се институализира стихийността в използването на ме-
дийните източници в рамките на специално организиран и целенасочен учебен процес по медийно об-
разование.

литература:
1. директива 2010/13/ес на европейският парламент директива за аудиовизулните услуги, 

http://eur-lex.europa.eu
2. Парижка програма на Юнеско от 2007 г.,: 12 препоръки за медийното образование, www.

mediagram.ru/documents_20.html
3. Препоръка за резолюция на еП относно медийната грамотност в дигиталния свят, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubref=-//ep//TexT+reporT+a6-2008-
0461+0+Doc+xml+v0//Bg

4. туоминен, с. и колектив, „Педагогически аспекти на формирането на медийната и информа-
ционна грамотност“, институт Юнеско по информационни технологии в образованието, 
uneSco, 2012, www.iite.unesco.org

5. уилсън к., гриззл а., туазон р., акьемпонг к., чи-ким чун.медийна и информационна грамот-
ност програма за обучение на педагози, uneSco 2012.

6. Федоров а.в., словар терминов медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, ме-
диакомпетентности. таганрог: изд-во таганрогского государственного педагогического ин-
ститута, 2010.



73

педагогика и психология

Иванка Огнянова къндова
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН, гр . софия

сТЕРЕОТИПИ В ОТНОШЕНИяТА НА УЧИТЕлИТЕ кЪМ ДЕЦАТА И РОДИТЕлИТЕ 

STereoTyPeS in The relaTionShiP of TeacherS To children and ParenTS 
ivanka ognyanova Kandova,
institute for the Study of Societies and Knowledge at Bulgarian academy of Sciences, Sofia 

abstract: The article highlights the problem of stereotypes that teachers build towards children and parents. 
The possible causes that underlie stereotyping are outlined. 

Keywords: teachers, children, parents, stereotypes

целта на настоящата публикация е да се фокусираме върху стереотипите (в т.ч. стигмата) в 
отношението на учителите към децата и родителите. задачата е да идентифицираме възможни 
причини, които лежат в основата на стереотипизирането.

данните в статията са от предварително проучване, направено в столично средно общообразо-
вателно училище през 2013 г., като е използван методът на пряката анкета.

ще се спрем на няколко фактори – възраст, пол, години педагогически стаж. Kато евентуални 
причини за стереотипизирането се посочват критични зони в работата на учителите, срещани 
проблеми в класната стая, приоритети при работата с децата, отношение към родителите и про-
блеми с родителите. считаме, че в следствие на първоначален анализ на горепосочените фактори би-
хме могли да придобием по-голяма яснота за необходимостта в последствие от задълбочаване в опре-
делени факторни зони, както и за тяхното влияние като вероятни причини за прилагането на сте-
реотипизирането като алтернативна реакция от страна на педагозите.

в анкетното проучване са участвали 54 педагози. разпределението им по възраст е представено 
в таблица 1. най-многобройна е групата 51-55 години – 14 души или 26,4%. следващата по големина 
група 56-60 години – 11 души или 20,8%. трета е групата на преподаватели над 61 години. интерес-
но е да се отбележи, че възрастовата група 25-30 години е представена само от един учител (1,9%). 

Таблица 1. Разпределение по възраст

 честота Процент
валиден 
процент

комулативен 
процент

валидни 
отговори:

25-30 1 1,9 1,9 1,9

31-35 2 3,7 3,8 5,7

36-40 6 11,1 11,3 17,0

41-45 6 11,1 11,3 28,3

46-50 5 9,3 9,4 37,7

51-55 14 25,9 26,4 64,2

56-60 11 20,4 20,8 84,9

61+ 8 14,8 15,1 100,0

общо: 53 98,1 100,0  

липсващи 
отговори:

1 1,9   

общо: 54 100,0   

разпределението на учителите по пол е онагледено в таблица 2. резултатите показват, че мъже-
те преподаватели са в съотношение приблизително 1:11 спрямо жените преподаватели. в конкрет-
ни цифри това съотношение отговаря на 8,5% мъже спрямо 91,5% жени. 7 от анкетираните не са по-
сочили пола си.
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Таблица 2. Разпределение по пол

 честота Процент
валиден 
процент

комулативен 
процент

валиден отговор:
мъжки 4 7,4 8,5 8,5
женски 43 79,6 91,5 100,0

Total 47 87,0 100,0  
липсващ отго-

вор:
7 13,0   

общо: 54 100,0   

следващото разпределение е представено по години педагогически стаж – таблица 3. разпределе-
нието по педагогически стаж отговаря на това по възраст, с малкото изключение, че този с продъл-
жителност 35-45 години, отговарящ на възрастовата група 61+ е на второ място по честота, спря-
мо стаж с продължителност 31-35 години, отговарящ на възрастова група 56-60 годишни. както и в 
таблица 1, най-голяма по разпределение и в случая за педагогическия стаж е групата 26-30 години оп-
ит, която отговаря на възрастта 51-55 години. 

Таблица 3. Разпределение по педагогически стаж

валидни отговори:
честота Процент

валиден 
процент

комулативен 
процент

0-5 4 7,4 7,5 7,5
6-10 3 5,6 5,7 13,2

11-15 3 5,6 5,7 18,9
16-20 5 9,3 9,4 28,3
21-25 6 11,1 11,3 39,6
26-30 13 24,1 24,5 64,2
31-35 9 16,7 17,0 81,1
35-45 10 18,5 18,9 100,0

общо: 53 98,1 100,0
лиспващи отговори: 1 1,9

общо: 54 100,0

колкото и да се стараем да избягваме въпроса за демографската криза, който както вече казахме 
не е цел на настоящата статия, добре е се има предвид, че той оказва особено влияние и в сферата на 
образованието. и ако разчитаме на заявките на политиците, че образованието е необходимо да ста-
не национален приоритет, то е добре да дадем индикации, че това ще се случи трудно, като се има 
предвид, че през последните 10 години броят на преподавателите непрекъснато намалява – от 63261 
през учебната 2001/2002 година до 45 204 през учебната 2014/2015 година [7]. възрастовото разпреде-
ление е посочено на Фигура 1 [8]. 

Фигура 1. Разпределение на педагозите по възраст в национален мащаб
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резултатите от нашето проучване показват, че педагозите над 45 години са 71,6%, като за 
страната резултатът е 67% [8] необходимо е да се работи целенасочено върху възстановяване на 
авторитета на учителската професия и привличането на повече млади учители.

какво показват данните по отношение на приоритетите при работата на преподавателите с 
децата?

52,8% от преподавателите биха искали децата да имат желание да се развиват. това е важно за 
100% от учителите на възраст 25-30 г.; 100% на възраст 31-35 г.; 33,3% на възраст 36-40 г.; 83,3% на 
възраст 41-45 г.; 40% на възраст 46-50 г.; 50% на възраст 51-55 г.; 54,5% на възраст 56-60 г. и 37,5% за 
педагозите на възраст над 61 г. (фигура 2.) 

Фигура 2. Децата да искат да се развиват Фигура 3. Искам децата да ме уважават

30,2% или 16 от 54 са маркирали твърдението „искам децата да ме уважават“, като резултати-
те са следните: 25-30 г. – 100%; 31-35 г. – 100% (двама представители на тази възраст); 36-40 г. – 0%; 
41-45 – 33,3%; 46-50 г. – 80%; 51-55 г. – 28,6%; 56-60 г. – 18,2%; 60+ – 12,5% (фигура 3.). 

какви качества е необходимо да притежава учителят, за да се ползва с авторитет? според емил 
дюр е необходимо да се търси решение за преодоляването му. това твърдение е посочено от 100% от 
учителите на възраст между 25-30г.; 100% на възраст 31-35 г.; 66,7% на възраст 36-40 г.; 50% на въз-
раст 41-45 г.; 40% на възраст 46-50 г.; 50% на възраст 51-55 г.; 36,4% на възраст 56-60 г., 62 % над 61 г. 

Фигура 4. Проблеми с поведението и дисциплината

за 52,83% от преподавателите проблемите с поведението и дисциплината са важен фактор, за 
който е необходимо да се търси решение за преодоляването му. това твърдение е посочено от 100% 
от учителите на възраст между 25-30г.; 100% на възраст 31-35 г.; 66,7% на възраст 36-40 г.; 50% на 
възраст 41-45 г.; 40% на възраст 46-50 г.; 50% на възраст 51-55 г.; 36,4% на възраст 56-60 г., 62 % над 61 г. 

в своята книга „да мислим възпитанието“, дюркем твърди още, че „училищната дисциплина мо-
же да предизвика нужните резултати, които се очакват от нея, само при условие, че сама действа 
в определени граници. Безусловно необходимо е да има правила; лошо обаче е всичко да е регламенти-
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рано. Правилата може да имат авторитета, който им създава учителят, тоест този авторитет, 
който учителят внушава към правилото у децата“ [3, с. 91-93]. и така, отново се връщаме на ав-
торитета на учителя, който предвид общественото настроение към него е напълно възможно еже-
дневно да изпитва съмнения и колебания в собствените способности, което от своя страна би мог-
ло да разклати авторитета, който той има в детските очи. 

в настоящата статия ще споделим само една от критичните зони, определени от педагозите и 
тя е по отношение на децата. 

Фигура 5. Критични зони, определени от учителите по отношение на децата

като отговори, цитираните във Фигура 4 учители са посочили: лошата дисциплина; присъстви-
ето на деца с намалена работоспособност в час; агресивни ученици; проблемни ученици, които имат 
и по-тежка семейна среда; социално слабите деца или децата без родители; решаването на конфли-
кти между учениците; овладяването на класа и създаването на добър психоклимат за работа; при-
викването на учениците към ред и правила, невъзпитаност на отделни ученици; децата със соП и 
тяхното присъствие в часовете, неуравновесеното им поведение; контактуването с родителите 
по телефона, по време на учебния процес; моментите, в които дадено дете, реши, че ще мързелува; 
голям брой ученици в клас; взаимоотношенията с някои деца; работата с все по-немотивирани уче-
ници; апатия, липса на усърдие и воля за обучение; общуването с аудитория, на която липсва елемен-
тарно домашно възпитание, ниска мотивация за учене и интерес към предмета; лошо възпитаните 
ученици; неумението на учениците да си общуват; психичното състояние на учениците. Бихме мог-
ли да групираме отговорите им в няколко категории, като в настоящата статия ще се спрем само 
на етикетирането.

стигматизиране/етикетиране – агресивни ученици, проблемни ученици, „сопчета“, немотиви-
рани ученици, лошо възпитани ученици. обръщам толкова сериозно внимание на този факт и го по-
ставям на първо място, защото както казва професор д. градев в книгата си „стигма и личностна 
биография“ [2, с. 54], „стигмата има двойнствено влияние: тя може да взриви отношенията между 
различните групи и общности, а също така и да принуди обикновения човек да живее в конфликт със 
себе си заради пълноценната си реализация в обществото. не всеки индивид има психичните ресурси 
и външната подкрепа да се противопостави на приписаната му обезценена социална идентичност 
от позицията на „нормалните хора“. колкото по-голяма е съпротивата на индивида, толкова по-
отчетлива и настъпателна може да бъде позицията на стигматизиращата страна, която обикнове-
но заема по-висок социален статус или има чувствително количествено предимство“. с други думи, 
колкото повече обявяваме децата за лоши, толкова по-лоши стават те, а това предизвиква в нас но-
ва вълна на още по-често обвиняване в наличие на лоши качества. необходимо е да се обърне специал-
но внимание не само на наричането на децата със соП – „сопчета“, но и изобщо на цялата процедура 
по комплексното педагогическо оценяване от съответните екипи (рио и училищни) и изобщо на ка-
тегоризирането на децата като деца със соП, от която категория няма измъкване. 

според „наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образо-
вателни потребности и/или с хронични заболявания“ [4] – „чл. 13. (1) основната цел на комплексно-
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то педагогическо оценяване от екипа към регионалния инспекторат по образованието е да се извър-
ши първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която да се препоръча 
видът и формата на обучение [4]. основната цел на комплексното педагогическо оценяване от екипа 
в детската градина или училището, в което се обучава детето или ученикът, е задълбочено оценя-
ване на образователните потребности за установяване на възможностите му за обучение по учеб-
ни планове и учебни програми в съответствие с индивидуалното развитие“. на пръв поглед в цити-
рания нормативен документ бихме могли да разпознаем загриженост по отношение на развитието 
и то особено на индивидуалното развитие, според възможностите на децата със соП. в момента 
в който, като проявление на нашата загриженост ние си позволяваме да наричаме същите тези де-
ца „сопчета“, то псевдо алтруизмът и псевдо емпатията излизат на дневен ред. в своята книга [1, 
c. 147-148] „оръжия за масово обезличаване“ джон гатоу (американски автор с близо тридесет годи-
шен педагогически стаж) разказва следното: „съзнателно разпределихме около 1100 деца в пет ясно 
ограничени категории: „особено надарени деца“, „надарени деца“, „бързо учещи“, „деца с нормално раз-
витие“ и „деца със специални образователни потребности“. (Последната група носеше на училище-
то три пъти по-големи приходи от тези на останалите, поради което беше голям стимул за нами-
ране на непоправими дефекти там, където те не съществуват). Благодарение на системата е лесно 
всяко дете да бъде класифицирано и да бъде предсказано бъдещето му“. за справка у нас допълнител-
ният стандарт за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища е 318 лв. (информаци-
ята е от заповед рд-09/238 от 27.02.2015 г. на министъра на образованието и науката). джон гатоу 
продължава: „тъй като категоризирането в „специални потребности“ бе доживотна присъда на ос-
тракизъм (гонене на някого от дадена среда, от общество) и унижение от страна на връстниците, 
може да наречем хектор щастливец, че бе при „нормалните“ деца, макар и да спадаше към най-лоша-
та им разновидност. на него му беше оказана крайната милост да избегне компанията на безнадежд-
но осъдените.“ [1, с. 148]

използвайки етикети за определени деца, вместо да коментираме тяхното поведение ние ги 
обезличностяваме, като по този начин на несъзнателно ниво се отърсваме от отговорността, коя-
то имаме към тях, с постоянство закърняваме чувството на вина, което е възможно, но не е задъл-
жително да изпитваме и в крайна сметка това наше действие се превръща в навик. ако погледнем в 
тълковния речник преносното значение на думата стереотип, то ще прочетем: „система от нави-
ци, която мотивира еднаквото поведение при еднакви обстоятелства. имам изграден стереотип“.

„спорна е хипотезата, че стереотипите се променят с течение на времето, макар че някои стереоти-
пи са удивително устойчиви, дори и да подлежат на известна промяна. По отношение на възможността 
да се въздейства целенасочено върху стереотипите обаче, т.е. по отношение на възможността да има по-
литика за преодоляване на стереотипите, консенсусът е далеч по-малък“, твърдение, изказано от алексей 
Пампоров в „социални дестинации и етнически стереотипи за малцинствата в България“ [5, с. 3].

нека проследим какви са стереотипите, без значение дали са положителни или отрицателни, 
проявявани от педагозите от нашето изследване по отношение на родителите. резултатите са 
илюстрирани на Фигура 6. на Фигура 7 са отразени най-често срещаните проблеми, които учители-
те са споделили, че имат с родителите.

 

Фигура 6. Стереотипи по отношение на родителите
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в категорията „друго“ на фигура 6. са посочени: „хора, които не познават добре децата си“; „ня-
кои от тях са партньори, други всезнайковци“; „Бих искал/а да са партньори“; „Приблизително 10% 
наистина познават децата си и между тях има доверие. около 40% от тях имат изкривена предста-
ва за децата си и решенията, които взимат са погрешни в някои от случаите. около 50% от тях не 
познават децата си. липсва доверието и решенията, които взимат в голямата си част са погреш-
ни“; „хора, чиито интереси искам да защитя“; „комбинация от посочените точки“; „Би следвало да 
са осъзнати партньори“; „зависи от родителя“.

Фигура 7. Често срещани проблеми с родителите
По отношение на анализа на отговорите, отразени във фигури 6 и 7, в тази статия бих искала са-

мо да маркирам лекото разминаване между твърденията, че родителите са партньори, посочено от 
56,6% учители и в същото време 51,9% отбелязват, че нямат проблеми с родителите.

в резултат на данните можем да обобщим, че е необходимо да се намери баланс в общуването, 
така че родителите и децата да успеят да разпознаят загрижеността, от която са водени педагози-
те към всичко случващо се в обществото ни в днешно време и средата, в която растат децата. за-
щото „ние се учим най-добре в стимулираща среда, в която предусещаме успеха. когато се чувства-
ме щастливи или уверени, мозъците ни се възползват от освобождаването на допамин – химикалът 
на наградата, който също помага на паметта, вниманието и решаването на проблеми. Помага ни съ-
що и серотонинът… когато се чувстваме заплашени, безпомощни и стресирани, в телата ни нахлу-
ва хормонът кортизол, който потиска мисленето и паметта. така обществените и училищните не-
равенства имат пряко и доказуемо въздействие върху нашите мозъци и на нашите възможности за 
обучение и образователни постижения.“ – ричард уилкинсън, кейт Пикет, [6, с. 146]. а нашето уче-
не продължава през целия ни живот, без значение в коя професия се развиваме.
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abstract: it is mainly directed to analysing the specifics and system characteristics, differentiating according 
to purpose and components, inferring leading technological principles for realization of game interaction as 
specificity and variety of the pedagogical interaction. Basic formulation of the purpose – defining in what conditions 
and means, what strategy and basically how as an algorithm but also technological projection and realization in 
the scope of the pedagogical system which provides the corresponding specificity of interpersonal relationship 
established according to: 1. basic characteristics and activities in education; 2. specificity of activities as a form 
of active interaction with the environment; 3. as a process of realizing particular attitude to the environment, the 
others and towards oneself; 4. specific condition and environment for personal development and self-creation but 
keeping the main purpose; optimizing the pedagogical influence for development and formation of the growing-
ups in which different interactions have different but unified and complementary meaning and function.

Key words: game interaction, pedagogical technology, studying, acquisition, learning.

основна постановка – всяка разновидност на педагогическата дейност се характеризира с опре-
делено специфично за нея педагогическо взаимодействие, като основно нейно определящо събитие 
и същностна характеристика. задача на педагогиката е да ги установи, дефинира по функционална 
и структурна определеност и в крайна сметка, да ги технологизира в рамките на педагогическият 
процес с цел направляване и оптимизиране процесите на личностното формиране.  

в основата на този процес се поставя отношението между развитие и образование, като съ-
щностно и процесуално обусловено отношение между обектът на въздействие и субектът на само-
развитие, единството на психични и социологични променливи, като изисквания и нормативност 
но и като налични условия за процеса на развитие. При което усвояване и развитие са в отношение 
между форма и съдържание на единния процес на развитие на човека, детерминиран от социалното, 
обусловен от психичното и направляван и оптимизиран от педагогическото взаимодействие.

 ефективността на развитието, определя като основна потребност, изисква разграничаване на 
концептуално и методологическо равнище, видовете педагогически явления, да се уточнят смислово 
отразяващите ги понятия на нивото на приетата парадигма и подход, да се изясни отношението 
между процесите на развитие и възпитание /баланс в контекста на отношението социализация–обра-
зование/ като стратегия, между различните проявления на целевата и родова същност на човека във 
възрастов аспект и видовете системи на неговата конкретна социална и педагогическа дейност.[3]

това определя, наред с безспорно водещите задачи, представени в предходни изложения, [1, 2] ка-
то определяне същността, целевата определеност, психолого–педагогическите аспекти, нива и фор-
ми на взаимодействието и спецификата на механизма на конкретната им реализация, в плана на поз-
навателното развитие, анализирано преди всичко като диалектика на системите „човек”, ”среда” и 
„дейност”, актуалността на следните настоящи задачи:
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 y определяне спецификата на основните характеристики и компоненти на педагогическото вза-
имодействие и смислово–целевата им определеност, като вид и насоченост за неговото разгръ-
щане в рамките на възрастовата сензитивност за предучилищна възраст.

 y определяне специфика на взаимодействието и конкретизиране във функционален и структу-
рен план, в различните аспекти на конкретно оперативните технологии на видове педагогиче-
ски взаимодействия в предучилищна възраст.

с оглед целта [1] и формулираните задачи [2], основна насоченост на изследването към анализ на 
специфика и системни характеристики, формулиране нива на диференциране по насоченост и компо-
ненти, извеждане на водещи технологични принципи за реализация на игровото взаимодействие, ка-
то конкретика и разновидност на педагогическото взаимодействие .

изходно положение – Поставяне на основен акцент на ученето, отнесено към обучението и въз-
питанието, доколкото те като основни педагогически дейности, съдържат в себе си съществени 
признаци на образуване на индивидуален опит в определени условия на педагогическо управление на 
поведението, реализирано чрез баланс на подкрепления, формирани потребности и мотивации, и осъ-
ществено под влияние на сложна система от социални връзки, в които те се осъществяват. спо-
ред н. чакъров, в основата на класификацията на видове и разновидности на педагогическото взаи-
модействие трябва да се поставя анализа на междуличностните отношения, включени на различни 
равнища на обществената и педагогическа системи. така анализа придобива основно социален харак-
тер, и извежда като основен показател за диференциацията, включването на взаимодействието в 
обществената но преди всичко, в образователната система и подсистема [3]. основен принцип, про-
цес на опосредстване на научаването като резултат, от целите, структурата и технологията на 
взаимодействие в конкретно възпитание и обучение, но и научаване на съответните актове на по-
ведение и регулация на собствените действия. 

основна целева постановка – определяне при какви условия и средства, каква стратегия и основ-
но, как, като алгоритъм но и технологично проектиране и реализиране в рамките на педагогическата 
система, конструиране на технология на игрово взаимодействие, осигуряваща съответна специфи-
ка на междуличностни отношения, установени съобразно: 1 – основни характеристики и действия в 
образованието; 2 – специфика на дейности, като форма на активно взаимодействие със средата; 3 – 
като процес на осъществяване на определено отношение към среда, към другите и себе си; 4 – специ-
фични дейности, като условие и среда за саморазвитие и самосъздаване, но при запазване на основно-
то си предназначение, оптимизиране на педагогическото влияние за развитие и формиране на подра-
стващите, в което различните взаимодействия имат различно, но единно и взаимодопълващо се зна-
чение и функция . от тези позиции при анализа, тръгваме от вече формулираното определение, че пе-
дагогическото взаимодействие е съчетание на две основни страни:

 y специфично социалната – опосредства социалното влияние и е част от общото социално вза-
имодействие – взаимодействие с макро средата, микросредата, при което груповото взаимо-
действие се приема като условие и причина, а социалната активност и регулация като след-
ствие.

 y специфично психологическата – като средство за направляване и развитие по съдържание и ком-
поненти на дейността /причина/, усвоени умствени и практически умения /условие/ и е фор-
ма на организираната съвместна дейност, като израз и етап на психично развитие /следствие/.

основна задача – чрез взаимодействието постигане единство на двете основни страни, чрез оси-
гуряване на основния механизъм – етапите на развитие на познавателните механизми на обществе-
ната дейност да се трансформират и усвоят като структурни равнища на индивидуална органи-
зация на тези механизми и да се осигури включването им в ситуации, като компоненти на нови про-
блеми, и като функционални механизми на тяхното решаване. 

основно чрез включване на игровото взаимодействие в технологичния модел на педагогическа ор-
ганизация и управление на играта – представяне на алгоритъм на единството на реализиране на со-
циалната причинност и формиране на субективното начало, като водещ мотив, тенденция, вътре-
шен проект. основно чрез конструиране в условията на педагогическото управление и организация 
на определено специфично образователно пространство – контекст, чрез набор от свързани по оп-
ределен начин условия и средства, който могат да окажат влияние на процеса на образование, под-
чинени на цели, задачи, съдържание, определящи личностни и компетентностни аспекти, при отчи-
тане на субективното измерение и при наличието на съответно създадени и направлявани социал-



81

педагогика и психология

ни отношения / видове педагогически взаимодействия/. отношения съобразно специфични условия и 
действия на конкретната игрова дейност, които формират психологически предпоставки, способ-
ности и умения. дават битие на тези условия и средства, и чрез преобразуване, ги превръща в реално 
игрово пространство за разгръщане на специфичното игрово взаимодействие по повод на моделира-
не на игрови отношения, роли и сюжетни действия, реализирани в създадена чрез въображението, ка-
то процес на заместване, игрова среда. 

основен подход при реализация на целевата постановка:
 y на анализа – от функционално – целевото, като водещо и определящо смисловото, към струк-

турно – организационното на процеса като обективирано познавателно, а не обратното. раз-
витието като режим на разгръщане на предпоставки за дейности и съответни игрови взаимо-
действия, а след това формиране и подреждане на етапи, компоненти, действия и структури-
ране на процеса.

 y на проектиране – от потребностите, чрез условия за формиране на мотив и приемане на зада-
ча /педагогическа цел и задача/, към игрови взаимодействия, като специфични действия и опера-
ции за реализиране на отношения между субекти, към съвместни действия и способи за реша-
ване на проблемна ситуация.

 y на технологизиране – конструиране на алгоритъм и структура на педагогическата процедура, 
като единство на съвкупност от основни ключови действия, зададени чрез приетата задача, 
и игрови взаимодействия, съобразени със спецификата на условия и средства на конкретен вид 
игра, по пътя на постигане на педагогическите цели. 

тези подходи конкретизират допълнително основната задача – игровото взаимодействие в педа-
гогическата технология на организация и ръководство на играта се основава на  единството на обу-
чение и възпитание, приети като основни събития в функционален и организационен план, проекти-
рани технологично, като задаващи специфични средства, условия и процес за реализиране на усвоя-
ването и достигане до разбиране и формиране на смисъл, като резултат, приет като конструкт на 
процеса на развитие. така централно събитие в педагогическият процес е ученето. референта е ни-
вото на социално и психическо развитие, приемано едновременно като определящо предметността 
на педагогическия процес и като критерии за ефективност на педагогическата практика като цяло. 

водещи принципни постановки при анализа на спецификата на игровото взаимодействие: 
1. детето от обект на въздействие в субект на своята дейност. – в аспекта на разглеждане на 

човешкото развитие, конкретизирано като реализирано чрез единство на социално и биоло-
гично, обяснено като социална причинност и чрез съвкупност от вътрешни условия на чо-
вешкия организъм, с което става възможно човек да бъде разглеждан на различни нива на раз-
витие, чрез приемственост и обусловеност като вид, индивид, човек, личност, субект и ин-
дивидуалност. в този смисъл, приемаме, че всяко педагогическо взаимодействие е действие за 
реализиране възможностите и потенциала на индивида да се превърне в субект на специфич-
ната си ситуация и дейност, тоест, да твори условия, които да стимулират развитието 
му, осигурено чрез организацията на система от подходящи детерминиращи условия, прие-
мани като задължителен етап в развитието на самостоятелността. ето защо, специфика-
та на конкретното игрово взаимодействие трябва да се търси винаги в начина на констру-
иране на зависимости между субекти, като основна цел и действие за реализация на определе-
но ниво на педагогическо управление. 

2. Приемане психичното /субективното начало/ като определящо съдържанието на организа-
ционно–педагогическото, а не обратното. Приемане, че етапите на личностното развитие 
се трансформират в структурни равнища на неговата специфична организация и се превръ-
щат във функционални степени на бъдещи взаимодействия, водещи към бъдещо развитие. 
това определя следните зависимости: 1 – условията и начина за формиране на предпостав-
ки за развитие са в самия характер, ниво и форма на осъществяваната връзка и взаимодейст-
вие между отделните системи, което определя тяхната обща специфика; 2 – измененията в 
човека – възникват в дейността, като предпоставка за съответстващи изменения на чове-
ка, предимно задаващи характеристиката на неговата индивидуалност и начини на проява на 
субективност. При което основното противоречие, двигател на развитието е между ста-
рата форма и ниво на взаимодействие и новото съдържание и възможни механизми на специ-
фично нови отношения и взаимодействия.
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3. При анализа на конкретния вид взаимодействие основно внимание на съчетаването на лично-
стни и дейностни компоненти, като изразяващи специфични връзки на конструктивните 
единици на неговия процес. утвърждаване на ситуативния подход като основна специфична 
логика на подреждане на компонентите – подход за обединяване на компоненти и структур-
ни единици. При което, ситуация и действие не са успоредни на усвояването, а негови основ-
ни съставки, условия, предизвикващи поредица от изменения на активността с определена 
степен на свобода и алтернатива.

4. взаимодействието като средство и форма на ръководство се проектира и осъществява в съ-
ответствие на закономерностите на развитието, на тяхната възрастова специфика, дей-
ностна обусловеност, на тяхна основа, а не въпреки тях, като реализация на водеща функ-
ционална насоченост /субекта като цел / и процесуално педагогическа структурност /проце-
са като условие/. 

5. не иманентното саморазвитие на познание /опита/ и дейност, определят възможностите, 
нивата и насоката на изменение в личностното и компетентностно развитие, изразени ка-
то форма и начин на съществуване, познание, отношение, интегрирани в индивидуална кар-
тина на света, а обратното, изменението в тях води до промяна и нови етапи на практиче-
ска и познавателна дейност, проява на ново отношение към средата и ново ниво и вид взаи-
модействие с нея. човек става продукт на взаимодействията със социалните обекти, винаги 
чрез собствената си дейност в която се изявява като субект на това взаимодействие, в ре-
зултат на което конструира модел на социалната действителност като форма на познание 
за нея и структурира съответна дейност като моделирани поведенчески структури и начи-
ни за реализация на отношения в нея. това формулира основната зависимост, социалното ви-
наги се опосредства от психичното, което определя закономерността на социалното, като 
специфична форма и съдържание на организация на взаимодействието, но и като условие за 
оптимизиране на психичното. тази зависимост, от своя страна прави възможна промяната 
в нивото и механизмите, тоест, конкретизира възможното реално взаимодействие на инди-
вида със средата, другите и себе си. 

6. дейността, акцент на разглеждането й като: 1 – всяка конкретна дейност е определена от 
изменение в потребности, мотиви, но приети като условия, конкретизиращи нейната пре-
дметност и макроструктура; 2 – конкретния вид и ниво на педагогическото взаимодействие 
се структурира не по логиката на ученето, като основно събитие в педагогическият процес, 
а по логиката на конкретната дейността, основно е субекта на дейността, които актив-
но взаимодейства със средата, предметите и другите, в резултат на което той се учи и ус-
воява законите на социалното, а чрез мисленето те се трансформират като качества и спо-
собности в рамките на психичното; 3 – дейността е среда за създаване на противоречието 
като двигател на развитието между старата форма и ниво и новото съдържание и възмож-
ни механизми на специфичното взаимодействие, но и условие за формиране на познавателни 
и практически умения и способности, като предпоставки за нови противоречия в развитие-
то; 4 – единството на видовете дейностни взаимодействия, осигурява реализацията на ком-
плексният подход в развитието. чрез единство /организационно и технологично/ на дейнос-
тен и ценностен подход като условие и съдържание за организация и управление на педагоги-
ческият процес за реализация на личностен подход в развитието.

7. единство на обучение и възпитание. развитието – психическите функции се формират в 
процеса на функциониране и съществено зависят от обективното съдържание и условия в 
което се формират. Функционирането – зависи от усвоеното съдържание на човешката кул-
тура – обучение, и реализирането в конкретна област на междуличностни отношения – въз-
питание. така обучение и възпитание се определят като звена на единния процес на развитие, 
единство осигурено чрез съответен вид и тип взаимодействие, изразено в субект – обектив-
ни отношения чрез единство и баланс на определени нива / физиологично, социално и психич-
но/ и в субект – субективен план чрез специфично структуриране на отношения, а не чрез 
интеграция на знания /информационно/ или зададени правила /норми/ на поведение. чрез съот-
ветното взаимодействие, в условията на конкретната дейност се осъществяват като фор-
ми за специфична интерактивна намеса в процеса на индивидуално развитие, поради което се 
определят като основни интердейности.
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8. основна насока научаването, като специфично отношение между учене като събитие и усво-
яване като консрукт на процеса на взаимодействие. разбиране за ученето – осъществено по 
форма на конкретната дейност, но субективно определено и структурирано. усвояването 
– процес на интериоризация, като нива и отношения между физиологично, социално и психи-
ческо взаимодействие на индивидуално ниво. знанието – социалното, структурирано чрез 
мисленето в психологическото, като преход от усвоено към формиране на личностен смисъл. 
Познанието има социална основа и съдържание но е форма за изразяване на психичното, то-
ест, като израз на формирано отношение. в този аспект на анализ, взаимодействието – по 
съдържание и структура се определя от социалното, но чрез мисленето се преобразува във 
форма за изразяване на психичното, а чрез включване в структурата на съзнанието се систе-
матизира като ценностно и смислово отношение в дейност и поведение.

анализ на основни детерминанти, определящи спецификата на игровото взаимодействие. 
основна цел на всяко социално организирано взаимодействие – регулация на развитието, като 

оптимизира – основно формите на естественото взаимодействие, направлява – междуличностни-
те отношения в средата чрез различие в насочеността и сферата на действие в обществото чрез 
нива и форми на действие в системата от социални отношения. осъществява се в рамките на спе-
цифична социална дейност – педагогическа, чрез педагогически процес, с определящи характеристи-
ки и цели, където ученето е основно събитие, усвояването е конструкт на процеса, а развитието 
е референт, като нива на социално познание и познавателни способности. като вид социално вза-
имодействие в конкретен вид социална дейност, подчинено и регулирано от социална и обществе-
на нормативност, с насоченост към преобразуване във формите на личностно – екзистенциално-
то, предимно като процес на формиране на ценности, и реализирано в конкретна дейност, като из-
раз на проява на отношение и смисъл в различни реални форми на битието. По общо значение и функ-
ция, то е действие, чрез което педагогическият процес става събитие, тоест, реален процес на уче-
не и усвояване като резултат, като отношение на конструиран технологичен процес към процеса 
на усвояване. 

нива на анализ с цел определяне на основна характеристика и видова определеност на игровото 
взаимодействие спрямо педагогическото взаимодействие, в зависимост от различието на целева на-
соченост, дейностна обусловеност като специфика на средства и условия, функционално и струк-
турно като специфична система на отношение и нива на учене и познание:

Първо ниво – насока на общата организация и управление на педагогическия процес – чрез реализи-
ране на основните характеристики на образованието – преднамереност, интеракция, интерсубек-
тивност и интенция – определя различие в спецификата на реализацията на общата функция и ха-
рактеристики на педагогическото взаимодействие, предимно диференцирани във възрастов аспект, 
задава общ характер и дизайн на процеса в предучилищна възраст. 

второ ниво – насока – основни интердействия в образованието като специфична намеса в про-
цеса на развитие, обучение, възпитание, образование. като взаимозависими и взаимопроникващи 
страни, звена на единният процес на развитие. те не са вид развитие, а вид намеса в развитието, за-
това задават специфика на процеса на управление и ръководство, поради различие в цел, задачи, ме-
ханизъм и методи. с това определят изменение в съзнанието и различие на мотиви, потребности, 
задаващи различие на предметност и макроструктура – учебна, игрова и практическа дейност. те 
също не са развитие а среда, предполагаща различие на специфично собствени условия и средства за 
формиране на предпоставки за развитие. определят различие в общата специфика и характеристика 
на взаимодействието като ниво и форма на проява на субективност, предметност и макрострук-
тура, предимно като функция и специфична структура от компоненти и отношение между тях. с 
което предопределят необходимостта от анализ на развитието от гледна точка на различието на 
взаимодействието като форма на педагогическо управление и ръководство. основен принцип – взаи-
модействието винаги приема формата на дейността, а не на ученето. така педагогическото взаимо-
действие се диференцира на учебно, игрово и практическо. закономерност, единство на трите ви-
да взаимодействие в педагогическият процес, но съобразено с възрастовата характеристика и воде-
щата дейност в развитието, определящи съответния вид взаимодействие, като условие за един-
ството им, при проектиране като подход на организация основан на доминиращата дейност и про-
цеса на управление и ръководство, чрез специфично взаимодействие, като негова форма в образова-
телният модел.
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трето ниво – насока – основни дейности в психологичен план, със значение за личностното разви-
тие – като различие в отношението към среда и действителност, в резултат на процесуални харак-
теристики, условия, средства, действия и механизми на самото взаимодействие. така трета дифе-
ренциация – обучаващо, игрово и практическо взаимодействие. акцент на интериоризация на позна-
вателната дейност като преход към нови нива и форми / физиологично, социално, психическо/ на вза-
имодействие. но особеност на стратегията на реализиране – трите в единство и взаимно допълва-
не в педагогическият процес като комплексен и интегрален дейносттен подход но реализирано тех-
нологично различно, съобразно логиката на съответната дейност, а не на ученето като процес. това 
определя различие във функциите и акцентите на съответното взаимодействие – нива на съдържа-
телно познавателна интеграция, процесуално – насочваща, организационно – моделираща. от разли-
чието в дейностно определеното отношения между цел –средство – резултат, съответно различие 
в основните механизми, действия и средства на взаимодействието в процеса на управление на поз-
навателното развитие. обучаващо взаимодействие – като цел, предимно усвоява чрез трансформи-
ране на преподадени знания, игрово взаимодействие – като предпоставка, средство и резултат, ос-
новно преобразува и моделира, практическо взаимодействие – като условие и средство, процес на съз-
даване и откриване. 

четвърто ниво – насока – отношение между учене и усвояване. – научаването като следствие 
на интеграцията на познавателната дейност. Педагогическото взаимодействие се обуславя но и ди-
ференцира, от целевата, функционална определеност и структура, условия и реализиращи действия 
на процеса на учене. основно правило – ученето по съдържание е социално, но по форма, организация 
и механизъм се определя от дейността. това задава специфика на различието в специфика на проце-
са на взаимодействие по основните действия – предимно обусловеност, единство и отношение на 
основни действия, съдържание, страни, механизми и нива на взаимодействие. така педагогическото 
взаимодействие се диференцира на дидактическо, възпитателно и социализиращо взаимодействие. 

Пето ниво – насока – основни процесуални характеристики и ниво на отношение между субе-
ктите на педагогическият процес.задава специфика на основната форма, определя ниво и подход на 
организация на съответното взаимодействие. 

– субект – субективни отношения между дете и възрастен, основно характерна явна предмет-
ност, фронтално, различие във функции и статус роли на субектите, обучаващо взаимодействие. 
организация чрез учебни задачи – проблеми, основно промяна чрез преподаване и организация на об-
разователна среда, основно чрез познавателно съдържание и правила, за познавателна насоченост, в 
процес на взаимодействие с обекти в различни събития.

– субект – субективни отношения между дете – дете, основна характеристика равнопоста-
веност в процеса на самосътворяване и самоорганизация, игрово взаимодействие, основно опосред-
ствано ролево и дейностно реализирано, организация чрез ситуации – задача, задаване на контекст 
на отношения, организация и управление на процеса чрез ролево опосредствано взаимодействие, ос-
новно система от игрови отношения и действия, за социално формиране и регулиране, в моделирани 
ситуации като социално – комуникативни отношения.

– субект – обективни отношения между дете и обект, предмет, основно зависимост, съгласува-
не и сътрудничество в създаване и преобразуване на предмети, практическо взаимодействие, основ-
но отношение задача – процес – резултат, организация на технологично познание и съгласуваност, 
за формиране на креативност и творчество, структуриране чрез мислене на поведенчески модели.

същност на игровото взаимодействие.
1. вид социално взаимодействие но:

 y в специфична социална среда – специфично създаден и моделиран социум – основно съдър-
жание – социални отношения и форми на поведение, потребност – участие, действия и отно-
шения между възрастни.

 y в резултат на въображението сътворен индивидуален свят, получен чрез преобразуване 
на преживявания и опит и самостоятелно моделиране на социални отношения.

 y в рамките на група, създадена от децата, а не от възрастните, по повод на ситуация, ка-
то средство за задаване на контекст на даден и приет проблем и условия за съвместна насоче-
ност към дейност, в която проблема да се реши.

 y основен акцент на специфични игрови отношения – свободни, самостоятелно определе-
ни, но основното в случая, равнопоставени.
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 y това определя основно начини и механизми на организация и управление, от там и специ-
фиката на игровото взаимодействие на субектите в рамките на основната стратегия на уп-
равление – социалната ситуация в структурата на самостоятелната и съвместна дейност. 

2. вид педагогическо взаимодействие
 y по целеобразуване, функционална и структурна определеност – действие за развитие 

чрез специфични средства, условия в конкретна дейност – игровата. основна цел – социал-
но познание и регулиране на поведение. но специфична реализация на преднамереност, форми 
на интеракция и прояви на интерсубективност. като стратегия – взаимодействието е фор-
ма на со о, но конкретизирано чрез възможностите на мисленето, като изява на съдържание и 
резултат на развитие на психичното. затова основна целева определеност – преобразуване на 
социалното /общественото познание/ в психичното / индивидуалното познание/, основно, по-
стигане на баланс на социално и психично в рамките на процеса на индивидуалното развитие. 

3. съобразено с основните характеристики и логика на играта, като определящи специфичната 
функция на игровото взаимодействие.

 y съдържание действия, резултат – съдържателно– познавателна и интегрираща функ-
ция – модел на интеграция – чрез роли, сюжет, игрово действие, съдържание, като пресечна 
точка между педагогическа цел и цели на отделното дете. 

 y специфични характеристики, механизми и процеси – процесуално – насочваща функция – 
насочване чрез игровата ситуация, формиране на игровата задачи, реализиране чрез игровото 
действие, съчетаване на желанието за игра с познавателни мотиви, стремеж за изява и утвър-
ждаване. 

 y основна форма, специфично игрови условия и средства.– организационно – моделираща 
функция – чрез връзката и единство на ситуация и дейност, отговор на как /като процес/, с 
какво /като средства/ и къде /като условия/?

 y оценъчно–диагностична функция – ниво на мислене, умения, игрова култура. определени 
ключови социални компетенции като критерии /съдържателни и мориторингови/ за система-
та от представи за света и степен на регулация на поведението. 

4. специфична предметно – съдържателна насоченост.
видове – ориентиране в дейността на възрастния / аксиологичен аспект/ и способи на действие с 

предмети /познавателен аспект/
 y задава необходимостта двете да се реализират в единство, но при процесуално реализа-

ция акцент на аксиологичния аспект като характеристика за възрастовият период, при запаз-
ване като основно и определящо значението на познавателният аспект. По същност и функ-
ционална определеност, способите на действие са в основата на развитие на игрови умения и 
начин на взаимодействие. 

 y основно реализиране чрез праксиологичен подход – в и за дейността. Приложение на спо-
собности и знания в създаване на личностна технология на решаване на задачи. като форма на 
интенция – чрез организация и реализация в единство на цел, планиране, извършване, резултат, 
като изява на личностен потенциал по посока на приет проблем. 

5. научаване чрез специфично отношение между учене и усвояване .
 y  като възрастова характеристика – предимно водещи потребности и мотиви и като ни-

во на възможности – мислене, въображение, фантазия.
 y като особеност на формиране – разгръщане и направляване на действията обучение и въз-

питание в единство и обусловенност, при което знанията са средство за играта, ученето е 
специфичен механизъм на усвояване, което предимно е действено. така чрез игровото взаимо-
действие играта като първичен модел на социума и форма на неговото опознаване в предучи-
лищна възраст; 

 y направлявани отношения в играта – чрез собствено игрови средства и условия към резул-
тат, ценностно определен като проява на вяра, надежда и творчество, изразено във водещи 
видове ценности – отношение към собственото аз / самопознание/; отношение към другото 
аз /комуникация, разбиране/; отношение към ние /общност, група/; 

 y специфично ниво на отношение и динамика на субективната реалност към личностната 
екзистенция – задаване на психологическата причинност за стимулиране и управление на дей-
ността в която достигнатото ниво на практическият разум се реализира като структурира 
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битието на детето. така основна насоченост чрез игровото взаимодействие към социално по-
знание и регулиране на поведение.

6. специфично отношение и единство на възпитание и обучение:
 y възрастово определено и дейностно осъществено – като съдържание и механизъм – ин-

тердейности; 
 y задаващо специфично единство на функционалното – усвоеното съдържание /обучение/ и 

междуличностните отношения /възпитание/ – но основно социално и възпитателно влияние, 
като образователните акценти се интегрират в неговия контекст, тоест, усвояването е въз-
питателно и игрово опосредствано чрез игрови мотиви и организационни форми; 

 y основно като план, в смислово изразено, ролево опосредствано и дейностно осъществено. 
играта направлявана чрез игровото взаимодействие като решаване на нормативен конфликт 
между идеално и реално, между значимо и възможно.

7. специфично отношение между субекти.
на различни нива и етапи на технологията на игрово взаимодействие. основно субект – субек-

тивно отношения между децата – равнопоставени и ролево опосредствани в игрови план и субект – 
субективни отношения между възрастен и дете – като информационно – мотивиращо, комуника-
тивно – убеждаващо, придружаващо, опосредствано стимулиращо и стратегическо влияние, но кос-
вено, чрез ролево опосредстване, като форми на комуникация,  допълвано с педагогическо и игрово об-
щуване.
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ПРИлОЖЕНИЕ НА кОМИксИТЕ В ДЕТскАТА ГРАДИНА

aPPlicaTion of comicS in KindergarTen
eleonora Popova, Silviya angelova
Kindergarten „Sun“, russe

abstract: nowadays we are offered a wide range of publications, including comics for children. They attract 
children with the stories inside. The funny, silly, clever and touching story lines in each short strip draw the eager 
reader in. Just a few words per frame is all it takes for a comic strips characters to reveal a complete story. The 
comics can be used successfully in our daily pedagogical work. They develop the child`s thinking, intelligence, 
creativity, enhance the emotional activity of children. in the preschool group they assist the absorption of writing 
and reading. With its enthralling and exciting cartoon character they can develop and love to reading.

Keywords: comics, cartoon panels, intellectual development, emotions, creativity. 

нашето съвремие предлага широка палитра от печатни издания, между които има немалка част 
предназначени за деца. детските списания привличат децата и те с интерес посягат към тях, искат 
сами да ги разгледат и опознаят. а на техните страници често присъстват комиксите. „комиксът е 
повествование от последователни рисунки и вербален текст, свързани с общ сюжет. знаем, че всич-
ко в комикса има определени функции:

 y курсивните шрифтове;
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 y формата на „комиксовите балони“ и „панели“;
 y визуализиране на интонацията;
 y характеристики на думите;
 y вариациите на сиво-черно“ [2].

Първите истински комикси се появяват през 1895 г. в сащ, но специалисти търсят образците 
на комиксовото изкуство далеч в миналото – още в траяновата колона в рим (113 г.), египетските 
йероглифи и много други образци. разкази в картинки има в българските детски списания „Пенкини 
картинки“ (1904 г.), „картинна галерия за деца и юноши“ (1905–1925), „светулка“ (1904–1944), „дет-
ска радост“ (1910–1944), в. „врабче“. много от творбите поместени в тях могат да бъдат опреде-
лени като протокомикси: „сестрите на макс и мориц“ от р. Босилек, „крачун и малчо в софия“ от 
д. Подвързвачов, „мишка и котка“ от елин Пелин. вестник „врабче“ съдържа весели стихотворения, 
приказки, разкази, които са рамкирани от комикс-лентите на в. лазаркевич. едни от най-известни-
те са „малкият писател“, „крум и страти акробати“, „Боядисаното петле“ [3]. на голяма популяр-
ност се радват „чуден свят“ и „ дъга“ през 60-те-80-те год. на миналия век.

комиксите и тяхното приложение са обект на изследване на специалисти в чужбина, а също и у 
нас. в детската градина комиксите могат да се приложат както за диагностични процедури, така и 
в ежедневната педагогическа работа. диагностична дейност се извършва във всяка възрастова група, 
в началото и в края на всяка учебна година, а в предучилищна група се прави и междинна диагностика. 
По образователно направление „Български език и литература“ присъстват задачи за:

 y съставяне на повествователен текст;
 y конструиране и използване на изречения;
 y проследяване на последователността в сюжетното развитие в приказка.

в тях могат да се използват отделни „комиксови панели“ или цели „комиксови стрипове“. По реак-
цията на детето при разглеждането на комиксите учителят може да прецени нивото му на разбира-
не на логиката и последователността на отразените събития, емоционалната му интелигентност, 
способността му за емпатия и съпреживяване, а дори и да открие скрити страхове или проблеми при 
детето. освен това схематичността на изобразените ситуации спомага за разгръщане на детското 
въображение, за развитие на образно-схематичното му мислене и креативността му. включването на 
комикси в ежедневния педагогически процес, в отделните образователни направления може да повиши 
емоционалната активност на децата. зрителната информация се възприема по-бързо от тях, а ико-
ничното изображение съдържа най-важното в сюжета на комикса. вербалната информация в „комик-
совото балонче“ само допълва рисунката, а може и дори да липсва. не е нужно детето да владее писме-
ната реч, за да разбере комикса, за да получи емоционално удоволствие от контакта си с героите му 
от изображението. това е една от причините разказите в картинки да намират приложение в детско-
юношеските печатни издания, тъй като на тази възраст децата още не владеят добре словото. сил-
ният емоционален заряд на комикса подтиква детето да разбере рисуваната история в картинки. то се 
стреми да прочете написаното в „комиксовото балонче“. По този начин, комиксът непринудено под-
помага овладяването на писмената реч. в детската градина се развива детската свързана реч, овладява 
се граматически правилен изказ, а в предучилищна група децата овладяват умения за четене и писане. 
комиксът може да се използва не само по образователно направление „Български език и литература“. ко-
миксите могат да се включат в изследователски модел за установяване развитието на нивото на ми-
слене при децата в прехода от детска градина към първи клас [1].

когато детето разглежда комикси то развива своята наблюдателност, внимание, памет и въоб-
ражение. връщайки се назад в „комиксовите панели“, то забелязва повече подробности, специфични ак-
центи в персонажите, в техните действия, в обстановката. разбирането на иконичното изображе-
ние на комиксовото изкуство му помага в конструктивната дейност, когато трябва да се ориентира 
в конструкцията на обект по дадена схема, при обработването и свързването на различни материали.

творецът у детето се разгръща най-пълно, когато то създава комикси – една изключително при-
ятна дейност в подготвителна група. например, в III група по темата: „историята свършва та-
ка“ – самостоятелното пресъздаване на приказни сюжети или реални случки от живота на детето 
със средствата на изобразителното изкуство е чудесна възможност за творчески полет на детско-
то въображение. 

в Iv група децата с голямо желание участват в създаване на комикси – самостоятелно или групо-
во. През 2014 г. децата от цдг „слънце“ се включиха с ентусиазъм в изработването на най-дългия ко-
микс, с дължина 241,40 м, рисуван от деца, ученици, учители, родители и общественици на тема „ру-
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се- град на свободния дух.“

 

Фигура 1. „Моята история свършва така…“

Показателно за значението и ролята на комикса е организирането на фестивал в ангулем (Фран-
ция), където се събират негови почитатели на различни възрасти от цял свят. у нас все още комик-
сът е малко изследван и проучван. констатирани са негови позитивни страни, но не трябва да не 
отбележим и евентуалните отрицателни въздействия. негативните аспекти могат да бъдат свър-
зани с неговата художествена издържаност – тематика, сюжет, персонажи, действия, лексика, из-
ползвани изобразителни техники в него. 

Педагогът има свободата да включи „комиксови панели“ или цели комикси в своята работа с точ-
но определена цел, с много внимателен подбор на вид комикс и място в процеса на възпитание и обу-
чение. Получаването на обратна информация при разглеждане на комикси в малка възрастова група 
става с помощта на учителя. в подготвителна група децата показват по-голяма самостоятелност 
при обсъждане и при създаване на комикси. използването на разнообразни интерактивни методи от 
учителя съдействат за възприемането и за създаването на комикси от децата.

 

Фигура 2. Рисуваме заедно 

Приложението на комиксите в детската градина е естествено продължение на тяхното при-
съствие в ежедневието на децата – те разглеждат комиксови списания („светулка“, „том и джери“, 
„мечо Пух“, „моби дик“ и мн. други), създават комикси в онлайн сайтове, достъпни за деца. комикси-
те – весели или сериозни, приказни или исторически, реалистични или фантастични, имат място и 
бъдеще в детската градина. със своя увлекателен и вдъхновяващ характер, комиксът може да превър-
не процеса на предучилищна подготовка в по-занимателна и приятна дейност за децата, а защо не и 
за техните учители. 
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Тодорка Цветкова Манова 
ОДЗ „славейче“, гр . Враца

сТИМУлИРАНЕ НА ДЕТскАТА АкТИВНОсТ В ОБУЧАВАЩА сИТУАЦИя 
с ИНТЕРАкТИВНИ ИГРАЧкИ
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STimulaTing of The child acTiViTy in The learning SiTuaTion WiTh 
inTeracTiVe ToyS
Todorka cvetkova manova
odZ „Slaveiche“, Vraca

abstract: an interactive toy which performs various actions – movements, sound and light signals is of a great 
interest for the contemporary child. from this school year our kindergarten offers an educational product „funny bees“ 
of the publishing house „arts“ and we studied in details the methodology of their application in teaching situations. 
We bought a „Talking book“- a sounding cube which is able to be copied. These toys have provoked great curiosity and 
activity of children in learning the educational content. Selected theme includes a summary of the knowledge about the 
flora and fauna. The children are offered three game bases: zoos; oceans; flowers and Butterflies. 

The situation described here present a work with children from second group (4-5 years old) and covers 
educational standards for nature science and math. The didactic tools used were the interactive games „funny 
Bees“- product of publishing house „arts“ and set of pictures of sea creatures – educational product offered by 
„innovating and consulting“. The result is a high cognitive development and game activity, and a formation of 
elementary skills for working in groups. 

Keywords: interactive toys, zoos; oceans; flowers and Butterflies

играта е доминиращата дейност в детската градина. тя е емоционалната призма, през която 
преминава обучаващия процес, за да го направи желан и ефективен. нашата педагогическа ситуация 
нарекохме „екскурзия“. решихме да поканим и наши бивши възпитаници от училище „иван вазов“, 
които са ученици от втори клас, да играят заедно с по-малките деца и те приеха с удоволствие. така 
приложихме практика от традициите на българското образование „деца обучават деца“. един уче-
ник играеше ролята на началник гара – разпределител на игровите бази. трима ученика следяха за пра-
вилното изпълнение на задачите в трите игрови бази и един ограничаващ времето. в играта участ-
ват трима възрастни – двете учителки и помощник-възпитателя, които играят роля на ръководи-
тели на трите групи. 

групите се завъртат по посока на часовниковата стрелка, за да осигурят и трите игрови бази.
План-сценарий на преднамерена игрова-обучаваща ситуация 
тема: животни и растения – обобщение
Програмни задачи:
1. актуализиране и разширяване на знанията, получени в образователните направления Приро-

ден свят и математика.
2. усъвършенстване уменията на децата за ориентиране в пространството в игрови ситуации.
3. активизиране на речника.
4. Формиране на умения за общуване и работа в екип.
5. изграждане на положително отношение и интерес към животните и растенията. 
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Фигура1. Групиране в игровите бази

ход на ситуацията:
деца, днес сме ви подготвили една много интересна игра, която се нарича „екскурзия“. за да оти-

дем на екскурзия най-напред трябва да отидем до гара „еделвайс“.
намираме се на гарата. от тук ще се разделим на три групи и ще се качим на три влака. ще посе-

тим зоопарка, океана и цветната градина. 
добър ден! аз съм началник на гарата. в тези пликове има билет и геометрична фигура. моля, ръ-

ководителите на групите да си изтеглят по един плик, заповядайте!
аз ще пътувам до градините с цветя. моята геометрична фигура е триъгълник. децата, които 

имат триъгълник на детския си часовник да дойдат при мен за да направим влака на триъгълниците.
аз изтеглих билет за океана. геометричната ми фигура е кръг. моля децата, които имат кръг на 

детския си часовник, да дойдат при мен и да направим влак на кръгчетата.
аз ще пътувам до зоопарка и имам геометрична фигура квадрат. децата с квадрати да дойдат 

при мен и да направим влака на квадратите. Пуска се запис на влак и групите тръгват за разпределе-
ните вече игрови бази.

добър ден! аз се грижа за цветната градина. това вълшебно кубче ще каже на всяко дете какво ще 
прави. търкулни кубчето, за да чуеш гласа му! след търкаляне се чува запис на задачата:

„малки откривателю, постави плюшената пчела върху картинката на три пеперуди, които не 
са близо до три нарциса! Благодаря!“; „малки откривателю, заведи пчелата до картинката с три 
червени пеперуди и кажи колко са лалетата на нея! Благодаря!“

Фигура 2. Игрално табло „Цветя и пеперуди“

целта на играта е да се затвърдят количествените знания на децата за числата до 4 и да се раз-
вият умения за ориентиране в пространството.

детето – разпределител на времето следи изтичането на пясъка в пясъчния часовник (6 мин.) и 
дава сигнал със звънец. 
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Фигура 3. Разпределител на времето

управителят на цветната градина подарява на децата по една картинка.
отлично изпълнихте поставените задачи. ще ви залепя по една картинка на пчеличка върху шап-

ката. Полетете като нея до зоопарка! довиждане!

Фигура 4. Подвижна игра „Пчели“
чува се игрива инструментална музика, докато пчелите летят. спира музиката и детето по-

среща децата-пчелички.
добър ден! добре дошли в зоопарка! аз се грижа за животните в него. в тази торбичка има живот-

ни. Посочва дете: „извади едно животно и го назови!“ Посочва друго дете: „Постави го върху кар-
тинката на същото животно на таблото! разкажи за него! Браво! а сега учителят да придвижи пче-
лата до избраното животно!“

Фигура 5. Игрално табло „Зоопарк“
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учителят поставя програмируемата играчка на произволно място на игралното табло и използ-
ва богата комбинация от бутони, за да зададе по-дълъг маршрут, включващ и завъртане на пчелата. 
използва се играта на издателство „изкуства“ „назови и разкажи“. 

чува се звънеца на детето – разпределител на времето и управителят на зоопарка раздава свои-
те картинки.

ще поставя картинка на пингвин на вашите шапки. сега трябва да отидете до океана, но като 
пингвини. стъпвайте само по ледените късове (бели възглавнички), но внимавайте да не цопнете във 
водата! довиждане! 

Фигура 6. Подвижна игра „Пингвини“

Пингвините се придвижват по ледените късове на фона на игрива инструментална музика.
добър ден! добре дошли на брега на океана. ще ви предложа играта „не се сърди човече“.

Фигура 7. Картинки „Морски обитатели“ Фигура 8. Играта „Напред-назад“

Посочва се дете да хвърли зарчето, на което има най-много четири точки. 
Преброй толкова квадрата напред, колкото са точките. друго дете управлява пчелата като на-

тиска определения брой пъти бутона напред и бутона „go“. след завършване на зададеното движе-
ние натиска бутона „ x“ като казва „Благодаря“. назовава морския обитател и разказва за него.

използва се играта „напред-назад“. целта на играта е ориентиране в пространството и затвър-
дяване на количествените представи за числата до 4. след сигнала на разпределителя на времето, де-
тето в игровата база „океан“ поощрява малките си приятели.

 много добре управлявахте пчеличката и ще ви залепя по една картинка на раче на шапката, за 
да си спомните за екскурзията до океана, но условието е до гарата да ходите назад като рачета. до-
виждане! 
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Фигура 9. Подвижна игра „Рачета“
чува се игривата музика и рачетата се насочват към гарата.
отново се намираме на гарата. добър ден, господин началник! скоро ли ще дойде влака за враца?
влакът ще дойде след 10 мин. виждам на шапките ви много красиви картинки и ще ви задам една 

последна задача:
„Покажете толкова пръста, колкото са картинки на шапките ви. Браво!“

Фигура 10. Гара „Еделвайс“

децата броят и показват четири пръста. чува се звук на пристигащ влак. 
влакът пристига, моля пътниците да заемат местата си! 
началникът на гарата изсвирва със свирка и влакът тръгва. 

Фигура 11. Довиждане! – Финал на ситуацията
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на база проведената ситуация може да се изкаже становище, че децата възприемат с интерес и 
ентусиазъм работата с интерактивни играчки. така предложени знанията не предизвикват у деца-
та стрес, а се възприемат под формата на игра – най-естествената детска дейност.
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стилиянка Петрова Георгиева
ЦДГ №23 „Буратино“, гр . Шумен

ДЕТскАТА ГРАДИНА И сЕМЕЙсТВОТО – сЪВМЕсТНА РАБОТА ЗА РЕАлИЗАЦИя 
НА ПРОЕкТНИ ДЕЙНОсТИ

The KindergarTen and The family – a Way of colaBoraTion WiThin 
The realiZaTion of a ProJecT WorK
Stiliyanka Petrova georgieva 
кindergarten 23 „Buratino“, Shumen

abstract: The report presents the collaboration realized between the children, the parents and the publicity in 
kindergarten № 23 „Buratino“, Shumen city during the implementation of a project work within the municipality 
program „culture“. The two year work of children, teachers, and parents, and variety of initiatives, and awards 
wined in different competitions are described. The opportunity of conservation and reproduction of the cultural 
uniqueness of the ancestors through the usage of Bulgarian folk art into learning and teaching process in early ages 
is outlined. Traditions, rituals and customs that are existing nowadays were re-created. The theme about attracting 
the parents and the community for closer cooperation in activities, promoting the virtues and the cultural identity 
of our city, is concerned. Through the project work the artistic activity of children is promoted, and the self-esteem 
of the children as a proud Bulgarians is raised. 

Keywords: project work, collaboration

в динамиката на времето, в което живеем, повлияни от промените във всички сфери на обще-
ството, съвременните учители са изправени пред редица предизвикателства. обществените очак-
вания към детската градина като образователно-възпитателна институция са много високи. Пред-
вид спецификата на предучилищната възраст, партнирането със семейството е определящ фактор 
за постигане на тези очаквания. в европейската харта за правата и отговорностите на родители-
те е казано, че „отглеждането на децата е знак за надежда“. то показва, че хората имат надежда за бъ-
дещето и вярват в ценностите, които предават на поколенията. 

светът на ценностите е елемент от духовната култура на човечеството. в днешното задъ-
хано ежедневие, когато нацията се бори не само за физическото, но най-вече за моралното и духов-
но оцеляване, ние сме длъжни повече от всякога да се вгледаме в нашето минало, в нашите духовни и 
културни корени. 

Познаването и спазването на някои традиции безусловно подсилва усещането за принадлежност 
към общност на различни равнища – народ, регион, семейство. изграждането на националната кул-
турна идентичност на подрастващите българчета в условията на засилени тенденции към глоба-
лизация изисква търсенето на нови, адекватни на съвременните социокултурни проучвания, мето-
ди и подходи. 

общуването на човека с изкуството започва от най-ранна възраст. детето възприема различни 
произведения на изкуството – приказки, стихове, песни, картини. в народните празниците си взаимо-
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действат литература, музика, изобразително изкуство, хореография, приложно и танцово изкуство. 
всички те са мощен импулс за провокиране на желание за опознаване, съпреживяване и творческа изява 
от малчуганите. Празниците и обичаите са варианти за организация на педагогическото взаимодейст-
вие чрез стимулиране на познавателната култура на децата в предучилищна възраст и за приобщава-
не на семействата за по-тясно сътрудничество и пряко участие в дейността на детското заведение. 

една от основните дейности на детската градина е да се развиват различни форми на художест-
вено творчество, чиято цел е да съхранява и обогатява традициите на общността. крупно прояв-
ление на този стремеж бе и участието ни в проект „кукери за здраве и благополучие“ на общински 
фонд „култура“, град Шумен.

колективът на цдг №23 „Буратино“, воден от желанието да създаде условия за ранно усвояване 
на общочовешките ценности, реализира успешно проекта през 2014 г., но танцовият продукт нами-
ра приложение и днес. Бих желала да споделя някои етапи от работата ни по този „скъп“ за нас про-
ект. скъп, защото детската градина е участвала в други проекти и има опит в участието и адми-
нистрирането в национални и международни проекти, но този бе най-желан, най-харесван и най-емо-
ционален.

По проекта работи целият екип на детската градина, сътрудничихме си с важни за града инсти-
туции като регионална библиотека, регионален музей, дкт „в. друмев“, нч „Боян Пенев“, нч „Про-
света-1926“, кукерска група „арапи“ и др. най-значимият ни партньор бяха родителите. те са основен 
първовъзпитател и не бихме постигнали успех без тяхната подкрепа и сътрудничество. кварталът, в 
който се намира детската градина е малък, познаваме се всички, а етносът е изцяло български. „кукеру-
ването“ е много атрактивен обичай, характерен за квартал „макак“. участниците в група „арапи“ са 
възпитаници на цдг № 23, а настоящите ще бъдат следващите участници в популярната група. сме-
ло прогнозирам, че тази традиция ще се препредава от бащи на деца и след нас, защото прочутата ни 
кукерската група „арапи“ с многобройните си награди е визитната картичка за родното ни място.

идеята на проекта бе да пресъздадем пред публика желанието на децата за творческа изява. да 
съхраним духовната култура у подрастващите, умения за емоционална изява в социалния живот на 
местната общност, както и включване на родителите с индивидуални творчески решения.

целите, които си поставихме съвместно с родителската общност бяха:
 y възпитаване на национално самочувствие, любов и принадлежност към родния край и традици-

ите, съхранили ни през вековете;
 y запознавайки се с културното европейско наследство, да отстояват българските национал-

ни ценности;
 y да създадем у подрастващите необходимост от съхраняване и популяризиране културната 

уникалност и самобитност на предците;
 y да се развива творческото мислене, фантазията и желание за изява у децата, радост и удо-

влетворение от резултата;
 y Проява на желание за изява в условията на значимо за града събитие – „карнавал на плодородието“.

„синергичният ефект на работата в екип (взаимодействие, взаимно разбиране и сътрудничест-
во) в детската градина е важен за крайния резултат“[1]. водени от това, заедно с родителския ак-
тив сформираме екип, под ръководството на мая владимирова – председател на родителския актив 
за изследователската дейност. Проучихме историята и културата на нашия град, кое го прави раз-
личен, какво сме дали и акцентирахме на това, как да съхраним оставеното наследство от предците.

родителите участваха активно и в учебния процес като четяха народни приказки на децата, 
драматизираха съвместно с нас, рисуваха заедно с децата илюстрации към приказките. направиха 
развлечение с бабите на децата – „игрите на моята баба“, което заинтригува съвременните деца, се-
дящи все повече пред компютъра. за тях правенето на кукла от кочан царевица и на топка от пар-
цали се оказа много интересно. 

следваше най-трудоемката дейност – ушиване на фолклорните костюми. изискваше се проуч-
ване на характерните за нашата фолклорна област цветове и материали, защото посланията на 
обичаите са кодирани и в облеклото. „народните обичаи са придружени от богато облекло и разноо-
бразни реквизити с голяма художествена стойност. в тях са събрани песни, танци, благословии, при-
ложно изкуство. този синкретичен характер е водещо начало за комплексното възприемане на бъл-
гарската народна култура[2]. 

с отпуснатите от общински фонд „култура“ парични средства изработихме специфичните за 
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обичая „кукери“ облекла. костюмите са много характерни за нашия регион, изработени от обрабо-
тени кожи, ушити от майка на дете от детската градина. следваше най-емоционалната част от 
подготовката – изработване на маските. родители, деца и учители участваха в деня на приложно-
то изкуство в детската градина, като сътвориха красиви маски от природни материали за лицето и 
шапки за главите на децата. другият важен атрибут за кукерските танци – колани със закачени хло-
пки, чанове и пискюли закупихме със средствата по проекта.

създаден бе и атрактивен танцов продукт, с който децата участваха в редица фестивали и кон-
курси и завоюваха много призови места. съвместно с големите участници в кукерската група към 
нц „Просвета – 1926“ имаха три изяви и завладяха публиката с атрактивност и красота. освен с 
красиви маскарадни костюми и танца „малките арапчета“, децата заедно с родителите си израбо-
тиха рисунки, апликации, макети и сувенири, които подариха на нашите партньори от други проек-
ти. спечелиха две първи места в регионаления конкурс „да съхраним традициите“ в разделите тан-
цово изкуство и изобразително изкуство. 

Фигура 1. Кукери Фигура 2. Кукерски танц

Популяризирахме както обичая, така и творческото превъплъщение на малките деца в тази тол-
кова красива изява на малките кукерчета с багри, цвят, танц и жизнеутвърждаващ звън на хлопки. 

резултатите от съвместната работата със семейството по този проект са много и ще наме-
рят приложение и в следващата им социална роля в училище.

 y децата получиха ценни знания, които ги накараха да се гордеят, че са шуменци, провокирахме ги 
да търсят и откриват уникалното и да ценят различното в нашия роден край. 

 y създадохме интерес, навици и потребности за пресъздаване на обичаи и включване в масови 
инициативи – фестивали, конкурси, карнавали в национален и международен мащаб. 

 y обогатихме материалната база на дг с костюми и аксесоари на кукери. 
 y Популяризира се художествено-творческата дейност на децата, за да придобият сигурност и 

увереност за последващата им социализация и реализация със самочувствието на горди българи.
екипът на цдг №23 „Буратино“ работи в тясно сътрудничество с родителите и обществе-

ността на квартал макак през последните години по много проекти и изводът е, че само с подкрепа-
та, доверието и взаимното сътрудничество между тези зависими една от друга системи могат да 
се постигнат успехи за децата и за педагозите.

в заключение искам да заявя, че богатството и многообразието на българския фолклор са наша-
та идентичност и чрез него ние изразяваме принадлежност към света, в който живеем, съхранил ни 
е като нация и предавайки го но следващите поколения ще ни даде устои, за да се вписваме успешно в 
културното многообразие на голямото европейско семейство, част от което сме и ние, българите.

литература:
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ОБУЧЕНИЕТО В ДЕТскАТА ГРАДИНА – лЕсНО И ИНТЕРЕсНО

The KindergarTen Training – eaSy and inTereSTing
Stanka dimitrova mineva
68th Kindergarten, Stara Zagora

abstract: modern children are usually called „Technological or digital generation“. They adopt better the 
material when the teaching process is based on the use of new information and communication technologies. 
Today, tablets are as prevalent as smartphones. it turns out that children even from kindergarten age use them 
for playing electronic games, watching movies and cartoons, but not for teaching and learning activities. The 
innovator-teacher could use this natural for the children affinity to new technologies in order to motivate them 
and challenge their interest in learning. The integration of educational games and software teaching and learning 
resources, create one new environment for the children and makes the learning process easier and more interesting. 
That is why the investment in icT for education in kindergarten is an investment in quality training to nowadays 
children.

Keywords: children, information technology, tablets, kindergarten, learning

образованието през последните години е неразривно свързано с технологичните иновации. ин-
формационните и комуникационни технологии се превърнаха в неизменна част от нашето ежедне-
вие. използваме ги ние, използват ги и децата ни. затова включването им в процеса на обучение, до-
ри и в детската градина дава възможност за един много по-добър и атрактивен начин на преподава-
не и респективно за възприемане и затвърдяване на знанията.

учителят – новатор е този, който променя средата на учене чрез прилагане на икт. той има пра-
во на избор на различни приложни програми за създаване на дидактически материали или използване 
на готови електронни ресурси. в детската градина успешно се използват електронни ресурси, които 
можем да обединим в три модула: мултимедийни презентации, образователни игри, ситуации за ра-
бота с интерактивна дъска. мултимедийните продукти за деца трябва да са интересни. те имат за 
цел да въведат детето в един виртуален свят, където ученето е приятно и привлекателно. тъй ка-
то новото поколение деца има визуално-кинетичен стил на учене, онагледяването на преподавания 
материал чрез мултимедийни електронни продукти е едно добро решение. интерактивността е 
основен елемент в мултимедийните презентации, създадени за деца от детската градина. това, кое-
то ги прави привлекателни и атрактивни за децата е, че те съчетават илюстрации, анимации, ав-
тентично озвучаване и други ефекти. ако при използване на една презентация децата изпитат по-
зитивни емоционални стимули в процеса на възприемане на материала, тогава шансът да се разбере 
нужната информация е много по-голям. създаването и прилагането на електронни ресурси в образо-
вателно-възпитателния процес в детската градина изисква необходимата техническа обезпеченост 
на детските заведения. детските градини трябва да се превърнат в едно модерно място за развитие 
на децата. за да отговарят на съвременните изисквания на 21. век, трябва да се инвестира в техно-
логии. изискванията към съвременните учители постоянно нарастват в променящия се свят, в кой-
то живеем. те имат нужда от нови инструменти, за да се справят с проблемите и да стимулират 
децата да учат. учителите непрекъснато трябва да подобряват уменията си да създават и подби-
рат подходящи мултимедийни продукти и други електронни ресурси, които да адаптират спря-
мо дидактическите цели на обучение. за интегриране на съвременните информационни технологии 
в образователно-възпитателния процес в детската градина много полезно се оказва използването на 
електронни средства – компютри, таблети. желанието у децата да използват тези устройства е 
налице още от най-ранна възраст.

днес таблетите са толкова разпространени, колкото и смартфоните. оказва се обаче, че деца-
та ги използват; за да играят електронни игри, да гледат клипове и анимационни филми, но не и за 
да учат. този повишен интерес на подрастващите към електронните устройства учителят – но-
ватор може да използва за мотивиране и провокиране на интерес към обучението. използването на 
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таблети в детската градина може значително да улесни постигането на желания резултат при ус-
вояване на учебното съдържание. работейки с таблет, децата са много по податливи и внимателни 
към инструкции за работа.

операционната система на таблетите е андроид и в нея има много безплатни приложения с 
включени образователни игри, чрез които децата по лесен и достъпен начин могат да затвърдят на-
ученото. игровият мотив във всички образователни игри е нещото, което привлича децата. така 
докато играят подбрани от учителя игри, децата могат да затвърдят знанията си по отделните 
образователни направления.

При подбора на софтуера учителят трябва да се съобразява с това, какви са уменията на деца-
та да работят с таблет, дали играта отговаря на образователното съдържание и дали анимацията 
и сюжета са подходящи за възрастта на децата.

Преди да се даде възможност на децата да играят подбраната от учителя игра, се обяснява игро-
вото действие и правилата на играта.

много важно е как учителят ще организира средата за работа с таблет. тук, както и при работа 
с компютър се изисква спазването на всички ергономични условия за височина на масичките и стол-
четата, отдалеченост от екрана и времетраене на заниманията. за използването на таблета в обу-
чението, учителят се нуждае от съгласието и разбирането на родителите. той трябва да се поста-
рае да премахне или намали страховете у някои родители, че използването на таблет маже да навре-
ди на децата. както при всички други дейности, така и при работа с таблет учителят трябва да 
споделя с родителите на децата своите впечатления от детските постижения и неуспехи. те тряб-
ва да са информирани за избора на софтуер от учителя. ако децата носят в детската градина лични-
те си устройства, то родителят може сам да инсталира или зареди играта на таблета, която ще се 
използва. така родителите се запознават с подходящи образователни софтуери и в домашни условия 
могат да помогнат на детето да избере образователна игра. това прави родителите съпричастни 
към процеса на обучение и възпитание в детската градина. за да се уверят, че използването на табле-
та е едно добро решение, на родителите трябва да се даде възможност да присъстват на открити 
ситуации в детската градина или онлайн да наблюдават такива ситуации.

ефективна и лесно приложима виртуална форма за онлайн присъствие в детската група е Skype. 
така се постига прозрачност на дейността. онлайн предаванията позволяват на родителите да се 
докоснат до света на детето в детската градина. те усвояват дейности, начини за общуване с деца-
та и стават свидетели на това как използването на таблет съчетава обучение и положителни емо-
ции. този иновативен модел на взаимодействие дава възможност на родителите да осъзнаят своята 
роля във възпитателно образователния процес и ги стимулира към по-активно участие в живота на 
децата извън семейството.

Балансираното използване на мултимедийни продукти, образователни игри и електронни ус-
тройства в детската градина е от полза най-вече за децата:

1. децата са по-мотивирани в желанието си да учат, използвайки технологиите по най-добрия 
и полезен за тях начин.

2. традиционният учебен процес се разчупва и обучението става по атрактивно.
3. децата се поставят в среда, богата на импулси и стимули, което привлича вниманието и 

става гарант за по-лесно усвояване на знания.
4. Провокира се познавателната активност на децата и се постига интерес към образовател-

ните игри.
резултатите, които се постигат, дават стимул на учителите да използват икт в детската 

градина. Педагогическата компетентност ще позволи на всеки учител да открие нужното съотно-
шение между традиционното обучение и иновациите. той трябва да бъде готов да поема рискове, да 
опитва нови и нови методи и подходи и да използва рационално това, което децата най-много оби-
чат да правят, за да стане ученето лесно и интересно.
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abstract: The artistic-aesthetic education is the earliest factor influencing the socio-cultural development of 
the children. The germ of this process could be found in the preschool years and it is being managed by the content 
of the kindergartens’ educational system programs. There is a trinity between the content of the program systems 
related to the matters of the artistic and aesthetic education, its interpretation (respectively, the approach of the 
teacher) and the constructive influence on the behavior of the children.

What would turn out if we remove the existing aesthetical elements out of the context of each educational 
field, contained in the educational programs? Their content would remain with facts only, a description of the 
main techniques that the kids need to master for the specific material as well as a plan of the main activities 
through which to learn the new knowledge. however, without the aesthetical nuances in the material there is 
no coloration – this thread leading to the best product as an end result, and to be more precise – the artistic and 
aesthetic thinking, conducting to a perspective for a higher level of social interaction. The missing link in the social 
communication culture is actually the culture of communication between the children – the youngest members 
of the society. The children with properly constructed models of behavior in the society have in them a positive 
perspective for a healthy social development as tolerant personalities, people with virtues and well taught habits 
for socio-cultural communication.

Keywords: artistic and aesthetic education, social culture, preschool, communication, education

Формирането на естетическите и нравствени качества на личността води своето начало от 
ранното детство, а периода, който бележи началото на съзряването на детето е след 3 годишна 
възраст. на тази възраст то вече има ясно оформени речеви способности и откликва с разбиране на 
околния свят и на указанията на възрастните – родители и учители. това е възрастта, в която де-
цата постъпват в детските градини и започват да се социализират. и първите активни социални 
контакти на детето са именно в детската градина, където процеса на общуване освен непринуден 
е и контролиран. компетентната намеса на учителите формира модела за общуване с връстници-
те и тези навици остават своите трайни следи до юношеска възраст, където влиянията на околни-
те, медиите и интернет комуникациите изграждат в съзнанието на децата нови виждания за хора-
та, живота и света около тях [1, стр. 52, 53]. 

силата на влиянието върху естетическото и социално развитие в тази ранна детска възраст се 
базира на контролираните взаимоотношения между децата и използването на художествено-есте-
тически средства в обучението, а подбора на средствата за естетическо възпитание е важен.те биха 
имали нужния положителен ефект върху съзнанието на децата, ако успеят да ги направят по-добри 
в комуникацията с околните и в ориентацията им при различни житейски ситуации. тъй като об-
щуването с връстниците става с помощта и напътствията на педагозите, това помага постепен-
но да се оформят характера и мирогледа на децата, и така възпитателния процес в детските заведе-
ния оставя траен белег във възприятията им. най-вече от педагозите зависи как ще насочат внима-
нието на децата както в учебния процес, така и извън него (в общуването им с другите деца, педаго-
зите и персонала), тъй като децата през времето, което пребивават в детската градина са извън по-
лезрението и влиянието на родителите си. всъщност, процесът за формиране на социална култура 
през голяма част от ежедневието на децата се прехвърля върху учителите, и на практика става дву-
полюсен. от една страна са изискванията на родителите във времето извън обучението, а от дру-
га страна са изискванията на учителите във времето на пребиваване в детската градина. Безспорно 
връзката между художествено-естетическото развитие на децата и нивото на развитие на социал-
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ната им приспособимост е възможна тогава, когато в избора на методите за възпитание и обучение 
се включат всички авторитети – родители и учители, работейки заедно в една посока. оформят се 
три основни посоки в процеса на изграждане на социална култура: придобиване на умения за приспо-
собимост в конкретна среда, умения за общуване и изграждане на потребност от положително от-
ношение към различни дейности от ежедневието и обучението. може да се счита, че те са гръбнака 
на социалната култура при подрастващите от предучилищна възраст и засягат най-важните аспе-
кти от понятието „социална култура“ конкретно при децата от този възрастов период.

важен момент, касаещ развитието на децата също така е, че голяма част от средствата, използ-
вани от педагозите в помощ на подобряване нивото на социална култура в предучилищна възраст са 
произхождащи от нивото на естетико-художественото развитие на отделното дете. и най-пряко 
влияние върху този процес имат отново учителите. във всяка една дейност по време на учебния про-
цес и извън него, децата натрупват собствени, лични впечатления за живота, чрез изучавания матери-
ал и практическия си опит в реални условия (чрез игрови и учебни ситуации). това формира в характера 
им нравствени и естетически виждания, насочва развитието на важни качества като приятелска вза-
имопомощ, усет към красотата и изкуството, състрадателност и др. затова естетико-художест-
веното възпитание е толкова важна част от развитието на всяко дете – то е целенасочен ежедневен 
процес. чрез него се формира човешката способност да се възприема, разбира, цени, пази, съпреживява и 
създава красота във всички области на живота . [3, стр. 8]. в предучилищната възраст този процес не 
се реализира изолирано, а във взаимовръзка с всички задачи и страни на възпитателната работа – чрез 
средства, които са изключително разнообразни и се използват в единство [2, стр. 6, 7]. 

залегналите в програмите за обучение принципи за художествено-естетическо развитие на деца-
та, включват като основно средство различните видове изкуства присъстващи в материала за изу-
чаване [5, стр. 6, 7] . възпитателно-образователния процес в общ план се осъществява също и чрез иг-
рите, развлеченията, празниците и непосредственото въздействие на околната среда. социалните 
контакти и семейната среда също имат изключително важен ефект. в съвкупност, всички те създа-
ват условия за естетическо формиране на детската личност и формират индивидуалността на де-
цата, а именно:

1. развиват творческите способности на децата произхождащи от личното ниво на развитие 
на въображението, възприятията и сръчностите. 

2. изграждат умения за участие в различни видове естетическа дейност във и извън учебния 
процес. 

3. основополагащи са за формиране на социална култура за общуване в позната и в различна сре-
да според нивото на индивидуалното интелектуално развитие.

конкретните художествено-естетически дейности спомагащи за изграждане на социалната кул-
тура при децата са заложени в образователните направления на програмните системи за обучение в 
детските предучилищни учебни заведения. в най-голяма степен те са застъпени в образователните 
направления изобразително изкуство, музика, Български език, социален свят, Природен свят, кон-
структивно-битови дейности и игрова дейност. При всички тях водещ момент е насочване внима-
нието на децата към красотата в заобикалящия ги свят, към общуване с хора и елементи от живата 
природа, към развитието на твочески умения и запознаване с произведения на различните видове из-
куства, както и към пресъздаването на образи и дейности чрез различни средства-игри, конструиране, 
художествени дейности и зададени модели за общуване в конкретна среда (чрез игрите). с цел същите 
тези дейности да повляят и в посока изграждане на социална култура при децата, учителите биха мог-
ли да насочат вниманието на децата към приложната им страна, като например да се инициират об-
съждания по конкретни теми с цел да се стимулира културата на общуване между децата на едно по-
високо естетическо ниво. също така може да се зададе от учителя тема за игри, които съдържат иде-
ята за толерантно отношение към живата и неживата природа. като друга възможност за въздейст-
вие върху изграждането на социална култура е например обявяване на конкурс за рисунка на тема „При-
ятелство“ или да се инициира състезание за най-добра постъпка на деня. в практиката могат да се раз-
работят също така и множество дейности с междупредметни връзки, които също упражняват сил-
но влияние върху социо-културното развитие на децата. такива примери са връзката между игрова-
та и констуктивно-битовата дейност, където изработените по дадена тема предмети се използ-
ват в игрите с конкретна възпитателна и обучителна цел. връзката между направленията Български 
език, изобразителна дейност и музика може да се осъществи като учителя дава указание за изработ-
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ване на апликация на музикален фон по конкретна социална тема (например „ направи подарък на прия-
тел“), а след като се завърши работата, децата наблюдаващи процеса отстрани, задават въпроси пре-
дизвиквайки дискусия по зададената работна тема. всички тези идеи и още много други подобни оста-
ват своя отпечатък върху изграждане на детската личност в естетически и социален план.

важната връзка между художествено-естетическото развитие на децата и подобряване нивото 
на социална им култура, изисква от педагозите да формират основите на естетическите предста-
ви, на възприятията и на естетическия вкус още от предучилищна възраст, както и способността 
на децата самостоятелно да оценяват и преживяват произведенията на изкуствата, да оценяват и 
търсят красотата във всичките и превъплъщения [3, стр. 82, 84]. всичко това развива художестве-
но-естетическите разбирания на децата, а колкото повече естетически е развито детето, толко-
ва по-трайни и успешни са неговите художествени умения, творческата му дейност е широко раз-
гърната и неминуемо то печели уважението, вниманието и обичта на околните, което улеснява не-
говите социални контакти. [3, стр. 9]

с напредъка в развитието на педагогическата наука, специалистите в детските учебни заведе-
ния разработват все по-сериозни и научно обосновани средства и методи за усвояване на знания 
и влияние върху умственото развитие на децата. все още обаче, са ограничени възможностите за 
ефективно влияние върху художествено-естетическото развитие на децата и респективно на со-
циалната им адекватност. като пример може да се посочат зачестилите прояви на агресия в отно-
шенията между децата на все по-ранна възраст. във тази връзка, пред науката все още стои отво-
рен следният въпрос: дали художествено-естетическото възпитание трябва да се провежда вграде-
но в обучението по образователните направления или да има самостоятелна форма за осъществява-
не на процеса в рамките на специални часове? 

до голяма степен формата, под която протича художествено-естетическото възпитание в 
предучилищния период зависи от уменията и отношението на педагога към този проблем, защото 
макар и естетическите елементи да присъстват в почти всички образователни направления, се на-
лага специфичен подход на специалиста. техниката е смесена – от една страна естетическото разви-
тие на децата се изгражда чрез включените в образователните направления насоки както се спомена 
по-горе, а от друга страна процеса е естествен и перманентен в дневната програма – започва с посре-
щането на децата сутрин, протича през обичайните дейности и занимания като хранене, обличане, 
игри и завършва с изпращането на децата от детското заведение. всъщност, процесът на естети-
ческо възпитание тече като „лайтмотив“ в ежедневието на децата, базира се на подхода на учите-
ля и постепенно гради основите на детската личност. имайки предвид безспорното влияние на ху-
дожествено-естетическото възпитание върху изграждане на основите на социалната култура при 
децата, от изключително значение е как се въздейства на детското съзнание, а педагозите със сти-
ла си на общуване въздействат на децата, и от друга страна повлияват на децата да общуват пра-
вилно помежду си. тези два фактора имат значение за правилно изграждане освен на чувството им за 
красота и хармония, също така и на културата им на общуване, което е един от важните дялове на 
социо-културното им развитие [4, стр. 29]. 

децата се учат чрез своето зрение, слух, инстинкт и изградени образи за подражание. те възпри-
емат и изучават заобикалящия ги свят както интуитивно, така и осъзнато. грешно е да се твърди, 
че децата „не разбират“ отношението към тях в дадена ситуация или когато допускат грешка – ва-
жно е да им се дава възможност да проявят креативност и да покажат, че могат да поемат отговор-
ност за грешките си. като подход от страна на учителите, да се разчита изцяло на молби, похвали 
и беседване по проблемните въпроси е едностранчиво и неработещо. Принципът на противополож-
ностите е необходимо да се приложи и тук. необходимо е да се жонглира с добре познатите методи 
на поощрение и наказание, насърчаване и порицаване. важно е да се посочват грешките в общуването 
и да се прилага механизъм за справянето с тях. на децата трябва да се предоставя възможност да съ-
поставят и да вадят изводи за причините на лошото и доброто отношение на възрастните спря-
мо тях. ясно трябва да осъзнават причините за единия и другия тип отношение и да се стремят 
да спазват златното правило – както се отнасяш ти към околните, така и те ще се отнасят с теб. 
сложен и многообразен е и един друг важен процес – процесът на формиране на положителна самоо-
ценка – „как ме възприемат останалите“ и „как трябва да се отнасям с другите, за да мога да общу-
вам с тях“, и той също бива подпомогнат от формите за художествено-естетическо обучение за-
легнал в голяма степен в образователно направление „игрова култура“. Педагозите трябва да насоч-
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ват вниманието на децата към положителните елементи в поведението им, и също така да ги под-
тикват към изява на такива. това респективно ще доведе след себе си и до положителна самооценка. 

всяка стъпка, както към естетическото развитие, така и към развитие на социалната култура 
на децата има, за цел да им изяснява сложния процес на човешките взаимоотношения, които са го-
лям процент от ежедневието на човека, и цялата съвкупност от средства за естетико-художестве-
но възпитание оформя своеобразна методика за педагогическо въздействие на учителя върху децата, 
относно социо-културното им развитие. Правилното отношение на педагозите по проблема за ху-
дожествено-естетическото развитие на децата прави по-ефективен цялостния процес на обучение 
в предучилищна възраст, защото с помощта на художествено-естетическите прийоми в обучение-
то се поставя една стабилна платформа за изграждане основите на правилното формиране на миро-
гледа и изграждане на социални и комуникативни умения. [1, стр. 35]

заключение: всички ние възрастните, очакваме от децата когато пораснат да бъдат внимателни, 
възпитани и комуникативни, но на това те трябва да бъдат научени – тоест, ако искаме децата ни 
да станат добри и съзнателни хора, то ние трябва да ги формираме като такива. генетичната наслед-
ственост не гарантира, че децата ще имат добро поведение и отношение към околните. те ще бъдат 
такива, каквито ги направим – чрез личния пример и чрез насочване вниманието им към красотата и 
хармонията в ежедневните им дейности. за правилно изграждане на социална култура при децата от 
голяма важност е, още в предучилищна възраст да се акцентира върху естетико-художественото им 
развитие, като гаранция за възпитаване на положителна нагласа към околните и в общуването с тях. 

засягайки тази макар и не популярна, но актуална за съвременните форми за обучение и възпита-
ние тема, се надявам да се заостри вниманието на всички заинтересовани членове от обществото 
ни-родители и педагози, и да ги накара да се замислят върху важността на този процес, а именно- за 
изключително голямото влияние на художествено-естетическото обучение върху социо-културно-
то развитие на децата от предучилищна възраст. 
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лИНГВОДИДАкТИЧНИ ОсОБЕНОсТИ НА ДЕТскИя ПРЕРАЗкАЗ 
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abstract: retelling is one of the ways of human life activity, a prerequisite for the formation of human 
personality. This article examines the specifics of the perception and the representation of literary texts of pre-
schoolers and linguistic characteristics of child retelling at preschool age. according to the communicative action 
approach to learning Bulgarian language and literature in kindergarten resulting from modern psychological 
theory of speech activity, it is most important, children to learn to act with acquired language forms and use 
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actively in their speech the acquired during learning words and grammar structures. The article presents methods 
for handling creative retelling as well as technological schemes based on different transformative approaches and 
support.

Keywords: reproductive retelling, creative retelling, transformation of text.

Преразказването е речево действие, което може да се извършва както в чрез писмена, така и чрез 
устна реч. При обучението по български език в детската градина се използва устният преразказ. [8]

м. георгиева и ел. добрева определят преразказа като репродуктивен текст с наративен харак-
тер. те разглеждат разказването и преразказването като две равнища на речевата дейност, взаимос-
вързани и зависими. разказаното веднъж се преразказва многократно, за да се съхрани споделеното, 
преживяното. „така преразказването, като вид разказване, активно участва в жизнено важния за 
всяка култура трансфер на „повествователни знания“ за нещата от смета“ [3]

генезисът на двете речеви форми се обяснява чрез разбирането, че развитието на речевата дейност 
се движи от използването на нагледни опори към тяхното съкращаване, т.е. от извършването на речево-
то действие в нагледно – действен план към осъществяването му във вътрешен умствен план. [3]

според Бл. митова преразказът е свързан с възприемането, осмислянето и устното възпроизвеж-
дане на вече създадено съобщение или текст. авторката подчертава, че той изпълнява важни функ-
ции в ранния онтогенезис – формира знания и умения за текстопораждаща дейност с репродукти-
вен и творчески характер, мотивира активно комуникативно присъствие в общността на връст-
ниците и в тази на възрастните, приобщава към факти и знания за действителността с най-раз-
лична същност и стил. [8]

Преразказването изисква достоверност при предаване на информацията и съхраняване на съдър-
жанието (тема, сюжет). крайният продукт от това речево действие, според м. влашки и м. Пел-
текова, трябва да притежава следните признаци: свързаност (смислова и формална); граматична 
правилност; цялостност (целенасоченост); завършеност (не само по формални показатели, а като 
съдържателна яснота) и истинност. [2]

Преразказването като речево действие включва два основни етапа:
1. възприемане и разбиране (декодиране) на чуждо езиково съобщение;
2. автентично възпроизвеждане на чуждото езиково съобщение чрез редактиране. обикновено 

преразказването е съкратена редакция на езиковото съобщение. [12]
в ранния онтогенезис основният, най-важният смисъл на текста, закодиран в неговата художест-

вена истина, може да бъде открит, ако детското съзнание е вече подготвено от „скрит аналог в неговия 
собствен опит; от искрата на познанието, но проблеснала най-напред в реална предметна ситуация; от 
силата на непосредственото изживяване и непосредственото мисловно откритие на света“ [10]

детето навлиза в света на художествената литература с оня запас от житейски впечатления, 
които е натрупало през своя още съвсем кратък живот. за него е все още до голяма степен недостъпен 
езикът на художествената условност, все още е недостатъчно развита способността му да мисли със 
словесно-художествени образи, която се формира на основата на общото развитие на речта. [8]

това е причината, която обуславя една от най-характерните особености на художественото 
възприемане в тази възраст, а именно т. нар. наивен реализъм. според молдавска същността на на-
ивно-реалистичното възприемане се състои в това, че детето възприема художествената действи-
телност само като друга форма на действителния живот. [9]

събитията и героите на произведението се възприемат като действително съществуващи, 
пренесени от живота, от действителността на страниците на литературната творба. децата 
не долавят присъствието на автора, не са в състояние да почувстват и осмислят условността на 
изображението, да доловят ролята на художествената измислица.

детето в тази възраст се включва в описания живот като негов съучастник, съпреживява заедно 
с героите, оценява ги като живи или някога живели хора. [8]

когато говорят за художественото възприемане в тази възраст, специалистите винаги обръ-
щат внимание на специфичната активност на въображението. жабицка говори за силата и яркост-
та на въображението, като за особено характерни за възрастта „свободата на въображението у де-
цата до голяма степен се обяснява с игровото отношение към действителността, което те изразя-
ват с думите „уж“, „на ужким“. Поради тази причина тях съвсем не ги смущават фантастичните 
чудеса в приказката. напротив, самите те обичат да измислят всевъзможни „небивалици“, като на-
рушават привичните връзки между нещата и съединяват несъединимото. При това децата съвсем 



104

ОбразОвание и технОлОгии

не губят реална представа за действителността, а се отнасят към своите измислици като към не-
що смешно, което фактически не съществува.“ [5]

стойка здравкова отбелязва, че „най-обаятелната страна на художественото възприемане на 
децата е непосредствеността и емоционалността. ако произведението е интересно и увлекателно, 
високохудожествено, детето лесно се предава в плен, забравя себе си, преживява силно и искрено“. [6]

друга особеност, на която обръща внимание ст. здравкова е, че децата в тази възраст обикновено 
усвояват „външната“ страна на съдържанието, без да проникват достатъчно в смисъла на подтекста. 
например типично за тях е, че те следят главно постъпките на героите, развитието на действието 
(кой дошъл? какво направил? какво се случило след това?), без да проникват в същността на фактите 
и явленията – в мислите и преживяванията на героите, в мотивите на действие, в обществената зна-
чимост на постъпките, в проявените личностни качества и други. у тях явно преобладава интересът 
към действието, към събитийната страна на произведението, към конкретно сетивното. [6]

Фрагментарността на възприемането е друга типична особеност в предучилищна възраст. де-
цата обикновено възприемат отделни детайли (части) на художествено-образната тъкан сами за 
себе си, като детайли от обкръжаващия ги предметен свят, а не „във функционалната им подчине-
ност на замисъла“ [7] не умеят да отделят важното, значимото, главното. на тях им прави сил-
но впечатление яркото, интересното, грабващото ума и въображението, независимо дали то е ос-
новното, същественото или второстепенното, несъщественото. те трудно фрагментарността 
във възприемането им, неумението им да свържат в едно цяло отделните литературни факти, да 
ги подчинят на авторовия замисъл и да открият подтекста на творбата, авторовото отношение 
към героите. а това е обусловено от неспособността на децата да открият условността на изобра-
жението в литературата и изкуството въобще, да открият и осмислят ролята на художествена-
та измислица и личността на автора. [7]

тези особености на възприемането на децата от предучилищна възраст са обусловени от общо-
то им физическо и психическо развитие, от особеностите в развитието на познавателните проце-
си: памет, въображение, мислене, реч и внимание.

Преразказването е много важна езикова способност. добрият детски преразказ показва наличие 
на усет към синонимията на фразите. в съвременните лингвистични теории се приема, че едно и съ-
що съдържание (c) може да бъде изразено чрез различни синонимни фрази или текстове (T1, T2, T

3
…

T
n
). При преразказването се наблюдава именно този феномен – детето има за задача да предаде „със 

свои думи“ съдържанието на прослушания текст. следователно добрият преразказ е текст, кой-
то се различава по език и стил от изходния, но предава сравнително точно неговото съдържание. [4]

кристина чичикова дефинира два вида преразказ:
1. Преразказ с репродуктивен характер, съответстващ на естествените речеви възможности 

на детето в началото на онтогенезиса, след ранната възраст.
2. Преразказ с творчески характер, допускащ и стимулиращ индивидуалното отношение и про-

мяна на първичния текст.
употребата на първия вид преразказ предполага появата на „затворени текстове“, т.е. буквално 

възпроизвеждащи избраната за преразказ литературна творба.
вторият вид създава условия за творчески подход при интерпретацията на текстове, т.е. за 

създаване на „открити текстове“. [12] 
репродуктивният преразказ оформя по-ниско равнище, при което се изисква да се възпроизведе 

възприетият слухово текст максимално близо до авторовия оригинал. но смисълът на преразказва-
нето е създаване на известна дистанция от оригиналния текст и върху неговата сюжетна картина 
реконструиране на „закрит текст“ (т.е. близък до оригинала) с помощта на самостоятелно подбра-
ни думи от собствения текущ речник. [12]

чичикова акцентира върху прехода между репродуктивното и творческото разказване, който 
според нея е свързан преди всичко с практическото осмисляне на смислово завършените части на те-
кста – начало, изложение, край и с изграждането на нравствено-емоционална оценка за действията 
на героите. [12] 

заедно с румен стаматов чичикова разработва методически модел за подреждане и обмисляне 
структурата на текста (разполагат се основните композиционни моменти – начало, случка, край) и 
хронологията на описаните събития. авторите предвиждат детето самостоятелно да изпълни до-
лупосочената схемата със словесно съдържание . схема 1. [13]
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Схема 1. Методически модел за подреждане и обмисляне структурата на текста

творческият преразказ, според чичикова, предоставя свободата на разказващото дете да проме-
ня, да преструктурира, допълва, съкращава и преживява текста в съзвучие със своето разбиране и до-
тук изградената речево-езикова компетентност. авторката отбелязва, че да се преразказва твор-
чески е възможно едва тогава, когато детето е приучено към коректно възпроизвеждане на текст, на 
съхраняването му в паметта и осмислянето му чрез чувствата. [12]

При творческият преразказ оригиналният чужд текст е матрица, върху която се оформя и раз-
вива ново речево изказване. наративните конструкции се изменят – този, който пресъздава чужд 
текст, вмъква свои синтактични и лексикални варианти (структури), подчинени както на общия 
смисъл, така и на неговите чувства. ето затова чичикова вижда в творческото преразказване знак 
за метаразбиране, което авторката дефинира като: „осмисляне значението на отделните действия, 
изграждащи сюжетната верига, обвързване с действията на героите и откриване на общия смисъл, 
вплетен и изразен в текстовата тъкан и форма“. [12]

кристина чичикова предлага лингводидактични технологии на творческия и репродуктивен 
преразказ (Таблица 1)

Фидана даскалова подчертава, че беседата върху произведението трябва да затвърди цялостно-
то възприемане на художествения текст като единство на съдържание и форма. даскалова предлага 
в хода й да се използват три групи въпроси – смислови, оценъчни и естетически, които да са насоче-
ни както към съдържанието (за какво или за кого се говори, какво, къде и кога се е случило, какви са ос-
новните черти на главните герои, кои от тях са им харесали и защо), така и към формата (как авто-
рът описва едно или друго явление, с какво го сравнява, какви интересни думи и изрази са харесали на 
децата и т.н.) на произведението. [4]

Федоренко, Фомичева и лотарев предлагат класификация на най-често употребяваните в помощ 
на преразказването въпроси:

1. въпроси с проблемен характер – използват се във всички възрастови групи и при всяко едно 
равнище на речево развитие, но преобладават при по – големите деца.

2. въпроси – указания – насочени са към 5-7-годишни деца. чрез тях се указва хронологията, в 
която се развива действието.

3. въпроси, подпомагащи съвместното преразказване – предназначени са за 3-годишни деца. Пе-
дагогът подава част от изречението, а детето го довършва или задава въпрос, на който от-
говаря сам, а детето повтаря след него.

4. въпроси с подсказващ характер – също са предназначени за 3-годишни деца. Преразказът създа-
ден с помощта на подсказващи въпроси Федоренко нарича „отразен“ преразказ. [11]

лингводидактичният смисъл на този вид преразказ според кр. чичикова е да се изгради навик у де-
цата да не повтарят отделни думи, а цели изречения и така да се улесни преднамереното запомня-
не на текста. [12] 

1. въпроси с насочващ характер – насочени са към 5-7-годишни деца. те приучават децата да за-
помнят максимално точно авторовия текст.

2. Преки въпроси – използват се при деца над 4-годишна възраст. също имат за цел запомняне на 
текста и проследяване на сюжетната линия на преразказваното произведение.

3. група от преки въпроси (план) – използва се при 6-7-годишни деца. Първоначално планът съ-
държа 2-3 въпроса, засягащи най – важните моменти в творбата. с нарастването на детския 
опит в преразказването и с увеличаване на обема и сложността на произведенията планът 
от преки въпроси става все по -подробен. [11]
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Таблица 1. Лингводидактични технологии на творческия и репродуктивен преразказ

реПродуктивен Преразказ творчески Преразказ

1.

въвеждаща част въвеждаща част 

цел: да предизвика интерес у децата 
към съдържанието на произведението и 
да осигури правилното му възприемане. 
използват се уводна беседа, разказ и/или 

драматизация на учителя, гатанки, показ на 
картина, възприемане или изпълнение на песен 

и др.

цел: да предизвика интерес у децата 
към съдържанието на произведението и 
да осигури правилното му възприемане. 
използват се уводна беседа, разказ и/или 

драматизация на учителя, гатанки, показ на 
картина, възприемане или изпълнение на песен 

и др.

2.

Първо четене на текста с цел припомняне и 
повторно цялостно възприемане.

четене или припомняне на текста.

цел: да освежи представата за изобразената 
художествена реалност – сюжет, 

персонажи, композиция, език и стил на 
автора.

цел: да освежи представата за изобразената 
художествена реалност – сюжет, 

персонажи, композиция, език и стил на 
автора.

3.

Беседа Беседа

цел: да се уточни последователността 
на сюжетните действия в съдържанието, 

да се припомнят героите, като се 
характеризират, да се конкретизират някои 

детайли и особености в композицията, 
предметната обстановка или портретната 

характеристика на героите.

цел: да насочи децата към най – важните 
моменти в произведението и да провокира 

различни граматични и съдържателни 
варианти.

4.

Повторно четене или припомняне на части 
от текста.

частичен образец.

цел: да се акцентира върху най – 
същественият откъс от литературното 

произведение. този момент от 
структурата на речевата ситуация 

може да се пропусне в случаите, когато 
произведението е твърде дълго и 

съществува риск от изконсумиране на 
детското внимание. 

цел: да насочи децата в употребата на 
правилното глаголно време, както и да ги 

ориентира в сюжетната линия, която имат 
право свободно да трансформират.

5.
Поставяне на лингводидактична задача за 

преразказване.
Поставяне на лингводидактична задача за 

създаване на творчески преразказ.

6. Преразказване на текста от децата. Преразказване от децата.

Беседата, подготвяща творческия преразказ трябва да е съобразена с необходимостта детето да 
вмъкне свои собствени езикови структури (словосъчетания, изречения, цели откъси) в чужд текст. 
същността и оформянето на задаваните въпроси според кр. чичикова „се подчиняват на стимули-
ращата детското мислене провокативност, на проблемността, която задава нова сюжетна линия, 
нови решения на заложените конфликти“. [12] чичикова подчертава, че въпросите с репродуктивен 
характер са уместни дотолкова, доколкото оригиналният текст изисква да бъде припомнен, като 
се споменават онези моменти от развитието на действието или онези детайли, които могат да бъ-
дат трансформирани, т.е. преобразувани и разказани по различен начин. [12]

най-сложният и труден за осъществяване репродуктивен преразказ е този от позицията на да-
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ден герой. според Божидар ангелов това не е обикновеният (репродуктивен) преразказ. тук детето 
трябва да преосмисли както социалната, така и речевата ситуация и да се включи в нея, преразказ-
вайки за себе си, но вече като герой от произведението. [1] 

извършват се промени в и на синтактично и на граматично равнище: преструктурират се изре-
чения, променя се глаголното време и наклонение – от несвидетелско в свидетелско и др. за да се спра-
вят малките разказвачи е тази различна лингводидактична задача, е необходимо педагогът да „пода-
де“ първите няколко изречения, т.е. да даде частичен образец как трябва да разказва историята съ-
ответният герой. [12] 

Прилагам преразкази на приказката „червената шапчица“ от Шарл Перо на деца от цдг „златно-
то ключе“, гр. Бургас. 

репродуктивен преразказ от позицията на герой.
един ден майка ми ми каза да занеса на баба ми питка и топло мляко. тя ме посъветва да не разго-

варям с непознати и да не се отдалечавам от пътечката. след това аз тръгнах и насреща ми изско-
чи един вълк. Попита ме накъде отивам и аз му отговорих, че отивам при баба ми да й занеса питка и 
топло мляко, защото тя е много болна. вълкът ми каза да тръгна по дългият път, а той тръгнал по 
късия. докато аз съм си вървяла по пътя, той стигнал до баба. Почукал на вратата, казал й, че съм аз и 
тя и баба ми му повярвала и му отворила. когато влязъл вътре, той глътнал баба ми цяла целеничка и 
легнал в леглото с нейните дрехи. когато стигнах аз, почуках на вратата и вълкът ми каза да дръпна 
връвчицата и вратата сама ще се отвори. аз влязох и попитах вълка, защо са му толкова големи очи-
те и той ми отговори, за да може да вижда по-добре. Попитах то пак, защо са му толкова големи кра-
ката и той ми отговори, за да може да тича по-добре. аз го попитах още, защо са му толкова големи 
ушите и той ми каза, за да ме чува по-добре. накрая го попитах, защо са му толкова големи зъбите, а 
той ми отговори „за да те изям!“. след като ме глътна, легнал в леглото и заспал. аз бях в корема му и 
чувах как хърка, много силно. тогава изведнъж усетих как някой разрязва корема на вълка. изскочих на-
вън и видях чичо ловец. После изскочи и баба ми и всички заедно напълнихме корема на вълка с камъни. 
след малко тай стана и отиде до реката, защото беше много жаден, наведе се да пие, но коремът му 
натежа и той падна и се удави. ние с баба и чичо ловец се почерпихме и заживяхме дълго и щастливо.

светлозара, 6,5 години
 y трансформацията на текста от децата е доказателство за неговото метаразбиране и добро 

познание. тя може да се извърши по различни начини. кристина чичикова предлага следните:
 y добавяне на нов герой

имало едно време едно момиченце и една майка. Бабата на момиченцето му ушила една червена шап-
чица, която много му харесвала. момиченцето я носило винаги и затова всички я наричат червената 
шапчица. един ден майката разбрала, че бабата е болна. Приготвила една питка и гърненце с мед. дала 
ги на червената шапчица и й казала да ги занесе на баба си. тръгнало момиченцето и на пътя си срещнала 
един вълк. вълкът я попитал къде е тръгнала, а тя му отговорила, че отива при баба си, която е болна и 
й носи гърненце с мед и питка. тогава вълкът й предложил да се състезават, кой ще стигне първи до къ-
щата на бабата. По пътя си червената шапчица срещнала едно малко козленце. то също я попитало на-
къде отива, а тя отново му отговорила, че отива при болната си баба, да й занесе топла питка и гър-
ненце с мед. козленцето предложило на червената шапчица да върви с нея и тя се съгласила. По пътя те 
си играели на гоненица и криеница, докато майката на козленцето не го повикала и то си отишло. През 
това време вълкът стигнал къщата на бабата, престорил се на нейната внучка и тя го пуснала вкъщи. 
когато влязъл при нея, вълкът веднага я глътнал цялата. легнал в леглото и заспал. след малко на врата-
та почукала червената шапчица. вълкът й казал с престорен глас да дръпне връвчицата на вратата и 
тя сама ще се отвори. когато влязла вътре, той й казал да остави кошничката на шкафа и да легне при 
него. червената шапчица попитала вълка, защо са му толкова големи ръцете, той й казал: „за да те пре-
гръщам по-добре!“. После го попитала, защо са му толкова големи очите, а той й казал: „за да те виж-
дам по-добре!“. Попитала го защо са му толкова големи ушите, а той й отговорил: „за да мога да те чу-
вам по-добре!“. накрая го попитала, защо са му толкова големи зъбите, а вълкът й отговорил: „за да те 
изям!“. глътнал червената шапчица на един път и отново заспал. Покрай къщата минал горския ловец, 
който чул силното хъркане на вълка. той влязъл в къщата и когато видял спящият вълк, веднага се до-
сетил какво се е случило. Първо си помислил да го гръмне с пушката, но като видял издутият му корем, 
решил да го разреже с ножицата. щом клъцнал три пъти от корема му изскочили червената шапчица 
и баба й. После всички напълнили корема на вълка с камъни и го зашили. когато станал, той отишъл да 
пие вода от близкия кладенец. когато се навел, камъните му натежали, той паднал вътре и се удавил. а, 
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червената шапчица, бабата и ловецът се почерпили с вкусната пита и меда.
александър, 7 години.
 y Премахване на герой или замяна с друг герой;
 y Промяна на завършека;

имало едно време едно момиченце. Баба му оплела червена шапчица, която много му отивала и 
всички го наричали червената шапчица. един ден майката на момиченцето му казала да отиде и да 
занесе гърненце с масло и питка на баба си. момиченцето тръгнало и по пътя си срещнало един вълк, 
който я попитал на къде е тръгнала.. и тя му казала, че отива да занесе на баба си питка и гърненце с 
масло. вълкът й предложил да се състезават кой ще стигне по-бързо до къщата на бабата. той тръг-
нал по по-късия път, а червената шапчица по по-дългия. когато стигнал до къщата на бабата, той 
почукал на вратата и се престорил на момиченцето. Бабата, която била много болна, му казала да 
дръпне дръжката и вратата сама ще се отвари. когато влязъл при нея, скочил и я глътнал цяла. след 
малко дошла червената шапчица и почукала на вратата. вълкът й казал да дръпне дръжката и да вле-
зе. момиченцето го помислила за баба си и влязла при него. вълкът лежал в леглото и се преструвал на 
болен. червената шапчица седнала на леглото до него. когато го видяла отблизо се учудила много и 
го попитала, защо са му толкова големи краката, а вълкът й отговорил, за да може да бяга по-добре. 
след това попитала защо са му толкова големи ръцете, тогава вълкът й казал, за да може да я прегръ-
ща по – добре и я прегърнал. след това червената шапчица попитала, защо са му толкова големи зъ-
бите и вълкът й казал, за да може да я изяде и я глътнал цялата наведнъж. червената шапчица и баба-
та започнали да викат за помощ в корема на вълка. скоро ги чул спайдърмен, който си плетял паяжи-
на наблизо. той влетял в къщата и разпорил корема на вълка. от него изскочили червената шапчица 
и баба й. след това спайдърмен увил злосторникът с паяжината, а червената шапчица и бабата го 
хвърлили в реката. така се спасили и живели дълго и щастливо.

стоян, 6,5 години 
 y Промяна в някои от сюжетните елементи;
 y добавяне на нов сюжетен елемент/и;

имало едно време една майка с едно момиченце. Бабата на момиченцето й ушила една червена шап-
чица, която много й отивала и затова всички я наричали червената шапчица. един ден майката раз-
брала, че бабата е болна и решила да изпрати дъщеричката си при нея, за да й занесе топла питка и 
мед. червената шапчица взела кошничката и тръгнала. Бабата живеела в центъра на града. Пътят на 
момиченцето минавал през градския мост, на който най-неочаквано я пресрещнал един крадец. той я 
попитал накъде отива и тя му отговорила, че е тръгнала при баба си, която е много болна и живее в 
центъра на града. крадецът, който бил много хитър, предложил на червената шапчица да се състеза-
ват, кой ще стигне първи до блока на бабата. той се качил на градския автобус, а момиченцето про-
дължило с велосипед. крадецът пристигнал до блока на бабата първи и звъннал на звънеца. когато тя 
се обадила, той си престорил гласа на нейната внучка и й казал, че й носи топла питка и мед. като 
влязъл при нея, я набил, завързал я с въжета и я скрил в гардероба. след това облякъл нейната пижама 
и се мушнал в мекото й легло. след малко на вратата звъннала и червената шапчица. крадецът я пус-
нал вътре и й казал да остави кошницата на шкафа и да седне на леглото до него. когато го видяла от-
близо, червената шапчица го попитала, защо има толкова големи мустаци, а крадецът й отговорил, 
за да може да я помирише по-добре. след това червената шапчица го попитала, защо има толкова го-
леми ръце и крака, а той й отговорил, за да я хване. след това завързал момиченцето и също го скрил 
при баба му. тогава крадецът сладко си хапнал от питката и меда и легнал да спи. след малко дядото 
се прибрал от разходка и видял крадеца в леглото на бабата. веднага се обадил на полицията. Полица-
ите дошли арестували злосторника и освободили червената шапчица и баба й.

светлозар, 6,5 години
чичикова предлага още начини за трансформация на текста:
 y добавяне на описателни елементи, там където авторът е пропуснал да обрисува героя, като 

например най-малкият син в приказката „котаракът в чизми“;
 y смесване на две познати приказки с една и съща или различна тематика, като например „мага-

решката кожа“ и „Пепеляшка“ от Шарл Перо.
 y дописване (доразказване) на познатата приказка/разказ, като например „майчина сълза“ от ан-

гел каралийчев и др. [12] 
в хода на ситуацията педагогът поставя лингводидактичната задача към цялата група, като 

преразказват от 1 до 4 деца, в зависимост от нагласата, вниманието и мотивираността за слуша-
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не и разказване. При репродуктивното преразказване децата са улеснени от това, че могат да заим-
стват готово авторско съдържание и да използват готови авторски форми (речника, изреченията 
и тяхната последователност, дори и изразителността на речта, подсказана на детето от изрази-
телното прочитане на произведението от учителя). [4] При творческия преразказ се изисква по-
висока степен на езикова и когнитивна компетентност, тъй като при него се поставят по-слож-
ни мисловни задачи, отколкото при репродуктивното преразказване. важно изискване за успешното 
творческо преразказване е наличието на мотив у малките разказвачи да трансформират произведе-
нието, опирайки се на оригинала.

творческият преразказ, обобщава кр. чичикова, цели децата да осмислят текста и да възпроиз-
ведат свободно сюжетната линия, да съкращават или прибавят нови детайли, сюжетни елементи, 
или пък да комбинират отделни елементи от познати творби в нов сюжет. така според авторската 
се градят умения за създаване на различни варианти на конкретния художествен текст. [12] 

„При преразказването на приказки обикновено децата са консервативни – не обичат промените, 
тъй като приказките се нуждаят от „порядък“ и строга последователност“. [12] но все пак идва мо-
мент, когато червената шапчица, вълкът и ловецът няма какво повече да си кажат. тогава тези ге-
рои стават утвърден шаблон, щампа с твърдо установени характеристики – червената шапчица е 
мила и добра, вълкът е лош, ловецът – силен и смел и т.н. още по-голямо предизвикателство пред де-
цата представлява промяната в качествата на героите. ако например вълкът реши, че е дошло вре-
ме да стане различен, да речем – вегетарианец, тогава той придобива нов облик както за децата, та-
ка и за литературните герои, с които съжителства.

независимо, че резултатът от творческото преразказване е понякога пародиен вариант на при-
казката, по-голямо значение има механизмът, който се активизира, защото интелектът се развива 
в условия на предизвикателства, а въображението е тясно с него. в обучението по преразказ грама-
тическите и лексикалните задачи са мотив за творческо пресъздаване на съдържанието. така твор-
ческия преразказ се явява път, водещ до творческите разкази. 
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ЗАЩО ДА Е ТРУДНО, кАТО МОЖЕ ДА Е лЕсНО

Why To Be difficulT, iT can Be eaSy
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abstract: The project „Why to be difficult, it can be easy“ aimed at interaction between children, teachers 
and parents. The main goal is to create emotional comfort for adapting the children to new environment in the 
kindergarten through building partnerships with parents and create a relationship of trust and mutual assistance 
between children from different age groups. in the academic year 2014/2015 nine pedagogical moments were 
realized in all educational fields, as follows: „Bulgarian language and literature“, „mathematics“, „natural 
Studies“, „Social Studies“, „art“, „constructive technical and household activities „,“ game culture „,“phisical 
education“ and „music“. children’s parents and children from preparatory for school groups take part in different 
roles, as teachers’ partners. The result of the project work is successful adaptation of all children and emotional 
satisfaction of the interaction, increased activity and synchronized actions of parents and teachers.

Keywords: adaptation, children, parents, teachers, partnership

работата по мини проекта „защо да е трудно, като може да е лесно“ е насочена към взаимодейст-
вието между деца, учители и родители за постигането на безболезнена и бърза адаптация на децата 
към условията в детската градина. 

още от своето раждане съвременното дете е поставено пред необходимостта да се адапти-
ра към различни социални условия. Процесът на адаптиране е различен и индивидуален за всяко дете. 
взаимоотношението родител – учител може да бъде важен стимулиращ фактор за успешната адап-
тация и социалното развитие на детето в предучилищна възраст. родителите и учителите са ед-
накво отговорни както за възпитанието на децата, така и за изграждането на взаимоотношения, 
осигуряващи условия за социализация.

семейството оказва огромно влияние, родителите трябва активно да участват в съвместни-
те дейности с децата и учителите. детската градина е мястото, което позволява реализирането 
на желаното сътрудничество между родители и учители в името на детето. именно поради тази 
причина педагогическите иновации трябва да са насочени към оптимален диалог с родителите. чува-
ме много често, че учителите знаят по-добре какво е полезно за децата. обществото приема за нор-
мално, че основната част от деня децата прекарват в детската градина и в такъв случай работата 
ще е свършена от учителите, докато родителите са на работното си място. необходимо е хората 
да осъзнаят, че по този начин родителят се лишава от ключова роля в отглеждането на собствено-
то си дете. създават се ненужни бариери и се къса връзката между родители и учители, а потърпев-
ши са децата.

за да преодолеем тази изолираност на родителите, пропастта между тях и детската градина, е 
небходимо всички ние да работим заедно, в партньорство, да споделяме информация, мнения, идеи, 
да вземаме заедно важните решения, касаещи децата и да споделяме грижата за тях. чрез сътрудни-
чеството между семейство, дете и детска градина се повишава активността на деца и родители, 
синхронизират се действията с тези на учителите.

това е причината педагогическият екип на група „Покемон“ при одз „знаме на мира“, град враца 
да работи по мини проект „защо да е трудно, като може да е лесно“. Проектът е израз на партньор-
ство между, деца, родители и учители. 

основната идея на проекта е реализирането на девет педагогически ситуации по всички образо-
вателни направления: „Български език и литература“, „математика“, „Природен свят“, „социален 
свят“, „изобразително изкуство“, „конструктивно-технически и битови дейности“, „игрова кул-
тура“, „Физическа култура“ и „музика“. организацията на педагогическото взаимодействие в тези 
ситуации е насочена към формиране на универсални учебни действия чрез играта като водеща дет-
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ска дейност. детето е поставено в центъра на педагогическото взаимодействие, а родители и деца 
от подготвителна за училище група участват като партньори на педагога в изготвяне и реализира-
не на ситуациите. По този начин се обогатява детското развитие чрез прилагане на новата обра-
зователна парадигма. Постигането на последното се подпомага чрез реализацията на следните цели:

 y Подпомагане адаптирането на децата към условията в детската градина чрез изграждане на 
партньорски взаимоотношения с родителите и включването им в образователния процес.

 y изграждане отношения на доверие и взаимопомощ между децата от различни възрастови гру-
пи в детската градина посредством създаването на условия за активно взаимодействие.

Продължителността на мини проекта е една учебна година – от месец септември 2014г. до ме-
сец май 2015г. основната дейност в него са педагогическите ситуации – по една всеки месец. в тях 
участват 25 деца на 3-4 годишна възраст, родители, деца от подготвителна за училище група и учи-
телите на група „Покемон“.

таблицата по-долу представя планираните и реализирани дейности по проекта.

Таблица 1. Дейности по мини проекта

месец,
година

тема / цел образователно 
направление

участници

ix. 2014 родителска среща
Представяне пред родителите на 
идеята за работа по проект „защо 
да е трудно, като може да е лесно“ 

родители и педагогическият 
екип на група „Покемон“

ix. 2014 създаване на Фейсбук страница на 
група „Покемон“

Педагогическият екип на гру-
па „Покемон“

ix. 2014 „есенно дърво“
създаване на интерес към работа с 
природни материали с участието 
на родители, деца и учители

конструктивно-
технически и 

битови дейности

дете от подготвителна за 
училище група в ролята на 
калинка и родител в ролята 
на есента

x. 2014 „Пъстроцветна дъга“
 Формиране на интерес към 
рисуване с четка и бои чрез парт-
ньорство между родители, деца и 
учители

изобразително 
изкуство

дете от подготвителна за 
училище група /мечо/ и роди-
тел /Феята на цветовете/

xi. 2014 „дядо вади ряпа“
развитие на художествено-
творческите способности на 
децата при активното участие на 
родители и учители

Български език и 
литература

дете в ролята на червената 
шапчица и родител в ролята 
на баба сладкодумка

xii. 2014 „Подарък за коледа“
създаване на емоционална нагласа за 
посрещане на коледните празници 
чрез работещо партньорство 
между деца, учители и родители

игрова култура деца от подготвителна за 
училище група в ролята на 
джуджета и родител в роля-
та на снежанка

i. 2015 „Бабинден“
създаване на условия за 
приобщаване към българските 
народни традиции и обичаи, с 
помощта на бабите

музика Баби на децата от групата, 
пенсиониран учител, меди-
цинска сестра

ii. 2015 „кой готви вкусната храна у дома и 
детската градина“
възприемане професията на 
готвача, атрибутите му и 
резултатите от труда му в 
партньорство с родител и деца

социален свят дете от подготвителна за 
училище група в ролята на 
калинка и родител в ролята 
на готвач
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iii. 2015 „вълшебства с водата“
Формиране на представи 
за свойствата на водата, с 
помощта на родител и дете от 
подготвителна за училище група

Природен свят дете от подготвителна за 
училище група /водната кап-
ка/ и родител /водната фея/

iv. 2015 „Приказна математика“
затвърдяване на количествените 
отношения, геометричните фи-
гури и уменията за групиране с ак-
тивното участие на родител и ге-
роите от приказката „дядовата 
ръкавичка“

математика деца от подготвителна за 
училище група /героите от 
приказката „дядовата ръка-
вичка“/ и родител /четец на 
приказката/

iv. 2015 „веселите спортисти“
усъвършенстване на овладени ес-
тествено-приложни движения с ак-
тивното участие на родители и 
деца

Физическа 
култура

деца от подготвителна за 
училище група / зайо и ме-
чо/ и родител /горската учи-
телка/

Първата дейност, която осъществихме, е провеждането на родителска среща, на която пред-
ставихме на родителите идеята за работа по мини проект „защо да е трудно, като може да е лесно“ 
и заедно я обсъдихме. родителите попълниха анкетна карта, която ни даде възможност да опозна-
ем детето по-добре, да планираме дейността си, за да направим детската градина желано и приятно 
място за децата. Получихме информация за нагласата на родителите за участие в съвместни дейнос-
ти с учителите и децата. обсъдихме и втората дейност за създаване на фейсбук страница на група-
та, където да се отразяват различните режимни моменти в детската група /фиг.1/.

Фигура 1. Фейсбук страницата на група „Покемон“ www .facebook .com/grupapokemon

Първата реализирана ситуация е по образователно направление „конструктивно-технически и 
битови дейности“, на тема „есенно дърво“. целта на ситуацията е да се създаде интерес у децата 
към работа с природни материали /есенни листа/. Предшества се от наблюдение в двора на детска-
та градина, по време на което децата събират есенни листа. План-сценарият на ситуацията се об-
съжда с родителя – партньор и детето от подготвителна за училище група. участниците са обле-
чени в костюми, като влизат в образа на героите, съответно родителят е есента, детето калинка. 
героите се представят по емоционален начин и донасят на децата предварително апликирани дърве-
та без листа. децата апликират върху клоните на дърветата листата, като спазват последовател-
ността на определени действия и указанията на родителя-партньор /фиг. 2/.

за втората проведена ситуация на тема: „Пъстроцветна дъга“, по образователно направление 
„изобразително изкуство“ подготовката протича през цялата седмица. През четири от дните де-
цата затвърдяват основните цветове – син, червен, зелен и жълт. чрез различни игри, чийто акцент 
е съответният цвят, децата се забавляват и учат. в края на седмицата се осъществява „бал на цве-
товете“. Партньори на учителя са Феята на цветовете – майка на дете от групата и мечо – дете 
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от подготвителна за училище група. разделени на екипи, децата оцветяват част от дъгата, а след 
това заедно събират цветовете в пъстроцветната дъга /фиг. 3/.

Фигура 2. Есенна гора

Фигура 3. Пъстроцветна дъга

По образователно направление „Български език и литература“ реализираната тема е: „дядо вади 
ряпа“. Приказката е позната и любима на децата. с помощта на Баба сладкодумка – баба на дете от 
групата измислят нов вариант на приказката, в който се включват повече герои и по-точно всички 
деца от групата. участие в ситуацията взима и любим приказен герой на децата – червената Шап-
чица /дете от подготвителна за училище група/. за всички деца има част от костюм, показваща ро-
лята им в приказката. децата изразяват мнения и желания за участие в новия вариант на приказка-
та /фиг. 4/.

една от най-емоционалните ситуации е по образователно направление „игрова култура“. осъ-
ществената тема: „Подарък за коледа“ зареди децата с празнично настроение. Партньор в ситуаци-
ята е снежанка – майка на дете от групата и седемте джуджета – деца от подготвителна за учили-
ще група. децата получават подарък от дядо коледа – коледна елха, която трябва да украсят. зани-
малнята става „работилница за играчки“, а всички деца – „работливи джуджета“. разделени на екипи, 
децата изработват играчки за коледната елха, с които я украсяват /фиг. 5/.
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Фигура 4. Дядо вади ряпа

Фигура 5. Подарък за Коледа

По образователно направление „музика“ се пресъздава празникът Бабинден. характерните за 
празника обичаи се показват от педагогическия екип на групата и децата, медицинската сестра 

Фигура 6. Бабинден
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на детската градина и вече пенсиониран учител. всички участници са облечени в народни носии. 
гости на ситуацията са бабите на децата от групата, които с ентусиазъм приемат идеята за праз-
ника и приготвят типични за него ястия, с които черпят внуците си. включени са и народни игри и 
танци. накрая всички баби получават благодарствени грамоти от своите внуци /фиг. 6/.

на въпроса: „кой готви вкусната храна у дома и в детската градина?“ децата получават отговор 
в ситуацията по образователно направление „социален свят“. тук в ролята на готвач отново е ро-
дител на дете от групата, а като негов помощник калинката – дете от подготвителна за училище 
група. хранителните продукти за ситуацията се приготвят от родителя и детето от подготви-
телна за училище група. децата придобиват конкретна представа за професията на готвача, разпоз-
нават предмети използващи се при готвенето и сами правят бисквитена торта и сандвичи. всички 
са облечени в готварски костюми и спазват указанията на „готвача“ /фиг. 7/.

Фигура 7. Кой готви вкусната храна у дома и детската градина

дни преди световния ден на водата се провежда педагогическа ситуацията по образователно на-
правление „Природен свят“, тема: „вълшебства с водата“. Партньори на децата и учителя са Феята 
на водата – родител и водната капка – дете от подготвителна за училище група. те отведоха всич-
ки в работилницата за вълшебства. там децата правят своите първи експерименти с водата и раз-
криват вълшебствата, които тя крие (фиг. 8).

Фигура 8. Вълшебства с водата

в ситуацията по образователно направление „математика“ участват шест деца от подготви-
телна за училище група и майка на дете от групата. темата е: „Приказна математика“. родителят 
чете приказката „дядовата ръкавичка“, а децата – герои от нея, задават математически въпроси на 
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децата от групата, като от верните им отговори зависи дали героите ще влязат на топло в ръка-
вичката. децата групират предмети по признак: цвят и форма, показват също, че разбират коли-
чествените отношения „толкова, колкото“, „повече и по-малко“. Правилно определят броя на обек-
тите в едно множество. свързват точки, за да помогнат на животните да стигнат до ръкавичка-
та (фиг. 9).

Фигура 9. Приказна математика

През месец май се реализира и последната ситуация с партньор родител и дете от подготвител-
на за училище група по образователно направление „Физическа култура“. темата е „веселите спорти-
сти“. гости са зайо и мечо от горската детска градина и тяхната учителка. с игри и много настро-
ение децата затвърдяват част от естествено-приложните действия, усвоени през годината – хо-
дене, бягане, скачане (фиг. 10).

Фигура 10. Веселите спортисти

Постигнатите резултати след приключването на мини проекта засягат участниците в него – 
децата, родителите и учителите.

всички деца от групата са адаптирани успешно, повишена е тяхната активност и самостоя-
телност, развити са уменията за общуване и свободата за изразяване на емоции, чувства и мнение.

Формира се ефективна родителска общност, която активно участва в дейностите на детска-
та група. създаде се атмосфера на доверие, чиято основа е искреното общуване и взаимно уважение, 
което се изгради с времето. родителите са обединени в затворена фейсбук група, в която обменят 
идеи, коментират проблеми и обсъждат предложения. в резултат на което дойде и предложението 
им за обновяване на интериора и обогатяването на материалната база.

реализирането на мини проекта повиши нашата педагогическа квалификация. Помогна за по-до-
брото разбиране на децата, опознавайки техните близки. Получихме непосредствена помощ в педа-
гогическия процес.
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Проявената активност и синхронизираните действия на родители и учители насърчава бъдещо-
то партньорство.

Би било добре видимите, качествени резултати да намерят своя количествен еквивалент чрез 
подходящи диагностични процедури, което е едно от следващите предизвикателства към разви-
тието на проекта и педагозите – участници в неговото реализиране.

камелия колева Данева, Павлина Панайотова Панайотова, Анна кунева кунева
гр . Бургас, ОДЗ 2 „Звездица Зорница“, гр . Бургас

ИНТЕРАкТИВНИТЕ ТЕхНОлОГИИ В ПОлЗА НА ОБРАЗОВАТЕлНИя ПРОЦЕс 
В ДЕТскАТА ГРАДИНА

inTeracTiVe TechnologieS for The BenefiT of The educaTional ProceSS in 
KindergarTen
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abstract: The opinion of this report is that the use of interactive technology in education is a natural transition 
in the development of educational activity. icT is a prerequisite for organizing a diverse environment with gaming – 
educational direction in which the child is a participant in the process of its growth and development. attention 
is drawn to the advantages of modern technology in organizing and conducting the educational process: their 
impact on children and the contributes to their development. also emphasizing the active participation of children 
in the process of its growth. There are also affected interested parties responsible for the educational progress of 
children – teachers, parents, society. The emphasis is on how children acquire skills and attitudes for surrounding 
reality. it notes that the creation of interactive educational environment and the use of modern technology in 
education are an important and responsible choices.

Keywords: interactive technologies, education, game, necessity, the children

в своята история човечеството е претърпяло безброй промени. резултатът от този дълъг пе-
риод е динамичната среда, в която живее съвременният човек. в този смисъл, за да се посрещнат 
адекватно нуждите на децата в предучилищна възраст се налага предлагането и прилагането на до-
пълнителни педагогически методи и средства за тяхното възпитание и обучение.

използването на интерактивни технологии (интерактивна бяла дъска – тъч скрийн и с „писал-
ка“, интерактивна играчка – пчела bee-bot) в подкрепа на образователния процес в детската градина 
е предпоставка за създаването на една динамична среда на взаимодействие. в нея децата могат както 
практически да изразят своите умения и компетентности, така и да придобият нови. Потребно-
стите на всяко дете са различни, поради степента на развитие на неговите умения, натрупана ин-
формация и познания. светът се променя и развива, променят се и потребностите на децата. на-
пълно естествено е и традиционният модел на работа в детската градина да премине на друг етап 
от своето развитие. в този ред на мисли, е необходимо да се направи уточнението, че според нас 
прилагането на интерактивни технологии в обучението не е алтернатива на самото обучение, а е 
своеобразен етап от усъвършенстването на педагогическия процес. то е в преимущество на една ак-
туална образователна среда, отговаряща на нуждите и интересите на децата.

на базата на личен опит и наблюдения може да се констатира, че използването на интерактив-
ни технологии в процеса на работа, създава условия за повишаване активността на децата, в хода 
на тяхното развитие. Постига се по-голяма нагледност по време на ситуация. организира се разно-
образна среда, в която може да се осъществи субект – субектно отношение. децата, не възприемат 
познания пасивно, а дейно усвояват нови компетентности. Посредством интерактивните техно-
логии, с които се работи в градината, се усъвършенстват уменията на децата за самооценка. всяко 
дете осъзнава своята различност, но и необходимостта да работи в екип. децата могат да сравнят 
себе си с останалите, да преценят къде се намират те спрямо другите в групата. По този начин въз-
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питателното въздействие се осъществява, чрез партньорството между децата, а не толкова от 
страна на учителя. това, от своя страна води до възможността децата да се информират за свои-
те постижения и да съпоставят себе си с другите. освен това, когато децата знаят, че контролът 
не е изцяло вън от тях, те се чувстват по-уверени в себе си, а също така и по-мотивирани. може да 
се отбележи, че поведението на децата, които не са толкова активни и обикновено предпочитат да 
наблюдават, са по-инициативни и определено показват желание да се включат в работния процес. 

няма успешна дейност без мотивация. а обучението, особено в тази възраст, освен всичко оста-
нало трябва да бъде и приятно. в тази насока интерактивните технологии помагат на децата да раз-
ширят своята информираност по един приятен и достъпен за тях начин. а, за педагога това е една 
богата база от материали, средства, върху която може да разгръща своите възможности и да твори.

ако ролята на децата в детската градина е да бъдат обект на въздействие, то от момента, в 
който напуснат детското заведение те взаимодействат със заобикалящата ги среда по начин, отго-
варящ на съвременното развитие. това несъответствие на добиване на познания и опит няма как да 
бъде в полза на децата, тъй като не отговаря на техните нужди и интереси. въз основа на факта, че 
в детската градина има възможността да се работи в една съвременна среда, може да се изведе ста-
новището, че използването на интерактивните технологии в обучението спомага за преодоляване 
на това разграничение. По този начин децата участват активно в процеса на своето обучение, са-
мо достигат до предлаганите умения и познания, а не запаметяват даденото им от учителя знание.

от друга страна, обучението предполага игра, която ражда въображение. а обучението и възпи-
танието на децата винаги е съпътствано със спонтанните образи, посредством които познанието 
става достъпно и лично преживяно. в хода на придобиване на знания, умения и отношения, опитът 
заема ключово място. именно, съвременните образователни технологии са съобразени с предимства-
та на този вид източник на информация. те, предлагат на децата, под формата на забавна и инте-
ресна игра да натрупат знания и компетенции. изхождайки от опита ни с интерактивните техно-
логии в образователния процес,можем да заключим, че контактът на децата с тях е изключително 
приятен, интересен и желан.

възпитателният и образователният напредък на децата е отговорност не само на учителите. 
заинтересовани страни са и родителите, и обществото като цяло във всички негови сфери. интег-
рирането на интерактивните технологии, като инструмент в образователната дейност се отра-
зява ключово на засегнатите страни. засилва се комуникацията между страните, заемащи основно 
място в живота на децата и отговарящи за тяхното израстване.

усвояването на етични норми, ценности и отношения в детска възраст е целесъобразно, пора-
ди промените в начина на взаимодействие на развиващата се личност със заобикалящата я дейст-
вителност. в тази възраст се появяват и формират динамични стереотипи за взаимодействие със 
социалната среда, които понякога остават за цял живот. тези процеси и промени поставят пред 
нас, педагозите, въпроса за същността на ефективното възпитание и образование на децата – цел, 
структура, форми, средства. в тази насока планирането, организирането и провеждането на съвре-
менно обучение в интерактивна среда е избор, който разширява ефикасността на образователния 
процес. Без да се отричат предимствата на традиционния педагогически поход, в този случай дете-
то заема равноправното си място при провеждането на познавателния процес, в който то е главно 
действащо лице. в този смисъл мястото на интерактивните технологии в обучението се реализира 
чрез взаимодействие и диалог между пълноправните страни, участващи в процеса.

децата се раждат и растат с тези технологии и интересът им към представяната информация е 
по-голям, когато по време на ситуация се работи с интерактивната дъска или „пчелата“. те мотиви-
рат децата да бъдат по-ангажирани в предлаганите им дейности и са средство, чрез което се стиму-
лира логическото мислене на децата. способстват и за повишаване на концентрацията и внимание-
то. внедряването на интерактивните технологии улеснява образователния процес, а не го утежня-
ва. използването им, според нашите наблюдения спомага за преодоляване на бариери в общуването, 
провокира социалното взаимодействие и подбужда мисленето. образователната работа е интерес-
на, жива, предлагаща на децата да откриват самостоятелно нова осведоменост.

целите, залегнали в почти всяка една национална стратегия в европа, са да се постигне съответ-
ствие с педагогическите изисквания при използването на интерактивните технологии. Прилагането 
им в образователното дело, съобразно педагогическите указания, измества опорната точка от даване-
то на знания в готов вид към тяхното самостоятелно овладяване чрез ново познание, нова дейност.
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Безспорно интерактивните технологии са част от нашия живот и нашата роля е да подгот-
вим децата за него по най-добрия възможен начин. децата са активни, действащи лица и от изклю-
чителна важност е да придобиват умения и отношения, да получават информация по начин, съот-
ветстващ на развитието на света. Предимства в тази насока има уместното използване на съвре-
менните технологии в образователния процес. създаването на интерактивна образователна среда е 
важна и отговорна дейност, която изисква съответни теоретични познания. употребата на съвре-
менни образователни технологии като естествен преход в педагогическата дейност е предпостав-
ка за организиране на една разнообразна среда с игрово – образователна насоченост, в която детето 
е пълноправен участник в процеса на своето израстване и развитие.

През изминалата 2014–2015 учебна година работата с интерактивни технологии беше широко 
застъпена в нашата педагогическа дейност както като педагогическа квалификация на колектива, 
така и като конкретна работа в различните възрастови групи. външната квалификацията на педа-
гозите събуди небивал интерес у тях и с категоричност можем да заявим, че беше повод всеки един 
от тях да се усъвършенства в тази насока и да търси собствени източници на информация и опит, 
което допълнително обогати положените от обучението основи. радващ е и факта, че придобити-
те нови знания и умения бяха успешно прилагани в конкретната работа на всеки педагог и това дове-
де до много добри резултати в педагогическото взаимодействие с децата. работата с интерактив-
ната дъска е ежедневие в почти всички групи. 

за нуждите на образователния процес, при нас се използват два типа интерактивни дъски. Първи-
ят и по-често използван е мобилният тип, при който всяка бяла дъска може да стане интерактивна. 
този вариант позволява по-гъвкаво използване, понеже лесно се съчетава преднамерената педагогическа 
ситуация с игровите методи, които познатото пространство на занималнята позволява. освен то-
ва, може да се използва в непреднамерените ситуации за затвърдяване на знанията в следобедните мо-
менти. недостатък при него е, че иконите на екрана се задействат посредством специална „писалка“ и 
по-малките деца се затрудняват при изпълнението на дадена задача. те трябва много прецизно да регу-
лират натиска с писалката върху дъската, за да постигнат желания ефект. от друга страна, ако дете-
то застане на пътя на светлината, която идва от проекционния апарат, дъската спира да бъде актив-
на. за това много добре трябва да се обмисли позицията на проектора предварително. от тази гледна 
точка статичната интерактивна дъска е много по-удобна за ползване от децата. Първо, защото при 
нея не е нужна писалка, иконите се активират с пръст и второ, защото е решен проблемът с позиция-
та на проектора – той е поставен така, че да не бъде препятстван по никакъв начин. 

При работа с дъската се използва образователният пакет ити-дг [6], съдържащ голямо разноо-
бразие от учебни ситуации и разработени упражнения в електронен вид, които децата изпълняват 
с огромно желание. 

в този тип представяне на познания децата са изключително активни, дори тези които обик-
новено остават безучастни, по една или друга причина. особен интерес за изява се наблюдава при де-
цата със специални образователни потребности. не на последно място е фактът, че успеваемостта 
на децата значително се повишава. те лесно усвояват новите знания, понеже водещо, в тази възраст 
е нагледно – образното мислене. желанието им да научат още, да се изявят, да застанат пред оста-
налите деца в групата, е изключително голямо.

Фигура 1. Работа с тъч-скрин интерактивна бяла дъска и пакет ИТИ-ДГ
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често в образователната работа беше използвана и интерактивната образователна система 
„забавните пчелички“ [5]. комплектът включва играчка – пчела „Bee- Bot“, която дава възможност 
на децата да подобрят своите умения за ориентиране в пространството, да програмират пореди-
ца от движения в посоките напред, назад, наляво, надясно, завъртане на 90 градуса и набор от играл-
ни табла по разнообразни теми от учебното съдържание. Bee-Bot е изключително забавна и привле-
кателна за децата, роботизирана играчка. действията на робота-пчела могат да бъдат програмира-
ни така, че той да извършва определени движения. задачите, които изпълняват децата, разполагащи 
с Bee-Bot, са придвижване до определено място – цел върху предварителна разчертана мрежа от ква-
дратчета с размери 15х15 (см). 

 

Фигура 2. Работа с комплекта „Забавните пчелички“

работата с интерактивната играчка – пчела поражда голям интерес у децата. в началото те 
търпеливо изчакват реда си, но нетърпението на всяко дете да опита, провокира у тях невероят-
но оживление и творчески шум. децата бързо усвояват оперативните действия с „пчелата“ и рядко 
срещат затруднения при изпълнение на поставените задачи. неудовлетворение настъпва у децата, 
когато досега им с „пчелата“ е моментен.

включването на интерактивните технологии в дейността на децата, предизвика у тях опра-
вдан интерес и вълнение. това се изразява в поведението и отношението помежду им. децата, нямат 
търпение да се включат в занимателните дейности, но големият брой деца предизвиква неудобство 
в процеса на работа, което довежда до поставянето на правила при работа с интерактивни техно-
логии. въпреки това, децата много умело боравят с актуалните технологии. Поправят успешно въз-
никналите в процеса на игра грешки, чувстват се много уверени и доволни от това, че се справят са-
ми и безпогрешно.

в заключение може да се заяви, че всяко докосване на децата до интерактивните технологии по-
ражда у тях трепети и вълнения, активизира ги, мотивира ги да мобилизират както придобитите 
вече знания, така и да бъдат добри другари, да си помагат, да се изчакват, да работят съсредоточе-
но и бързо. съвременните средства за обучение определено формират и развиват у децата редица по-
ложителни качества, които с вече по-старите методи и средства на работа не биха могли да се по-
стигнат. организирането и провеждането на образователното развитие в интерактивна среда, оп-
ределено предизвиква реакции не само у децата, но и у нас, педагозите. и, въпреки противоречивият 
им характер, убеждението е едно. а именно, че това е начинът, по който се привлича вниманието на 
децата, средството, чрез което те дейно участват в хода на своето усъвършенстване. чувстват се 
значими, придобиват самочувствие, усещат, че и тяхното мнение или действие има значение в це-
лия процес. всъщност, това е и най-важното в нашата работа – благото на децата, да растат, да се 
възпитават и обучават в среда, която е възможно най-добра за тях.
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ОТ ПЪРВА ВЪЗРАсТОВА В ДЕТскАТА ГРАДИНА
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в практиката на съвременните технологични средства.

abstract: our everyday life is full with new technologies. in natural way the technologies are into education 
in all levels – from kindergarten to university. The game is the main method used in Kindergarten. using the 
educational set „funny bees“ children play with a programmable toy. They are in the center of the pedagogical 
interaction. The paper presents a brief description of the experimental work conducted with the children from the 
first group of our kindergarten. Short analysis and some conclusions are formulated.

Keywords: Kindergarten, interactive toys, „funny bees“

с демократичните промени, които настъпиха в нашето общество се промени и ценностната 
система. През последните години освен книгите, вестниците, радиото, телевизията, изключител-
но голямо място заемат интернета и съвременните технологии. днешното поколение деца е различ-
но от предходните. забелязва се стремежа на предучилищното образование да отговори на съвре-
менните изисквания.

за нов тип възпитателно взаимодействие говори д. димитров [2]. авторът обяснява подроб-
но пътя, който е желателно да бъде извървян, за да се помогне на детето да се формира като субект 
на собствената си индивидуална дейност, към изявяване на неговата личност. всяко дете крие в се-
бе си свои неповторими черти и качества. субект-субектното общуване [1] между педагога и дете-
то предполага активност от страна на децата, произтичаща от техните интереси, желания и въз-
можности. Посоченият тип общуване, взаимодействие и въздействие от страна на педагога води до 
една по-глобална цел – демократизирането на детската градина като институция. 

това, което би помогнало да се реализира този тип общуване е играта. както знаем тя е воде-
щата дейност в предучилищна възраст. в хода на игровата дейност, детето опознава заобикаляща-
та го действителност и овладява обществения опит, натрупан от предишните поколения. играта 
има важно значение за умственото, нравственото, естетическото и физическото развитие. с ней-
на помощ, то неусетно усвоява сложните взаимоотношения от заобикалящия го свят. като педаго-
гическо средство играта има за цел обогатяването на детето с нови знания и умения, формирането 
на нравствените норми на поведение, развитието на различни способности. използването на игрови 
похвати в детската градина има няколко аспекта, които са ориентир в работата ни. 

Психологически аспект – как с игровия похват, който ще използваме ще повлияем на мотивация-
та на детето за извършване на познавателната дейност и доколко се постига пълноценното разви-
тие на психическите процеси. 

Педагогически аспект – доколко отговаря на общите изисквания на педагогическия процес в дет-
ската градина и спомага ли за развитието на правилни представи за заобикалящия свят. 
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методически аспект – правилно ли е поднесено образователното съдържание. 
но както всичко в нашия живот се променя, така и играта търпи своите промени. все по-чес-

то се питаме можем ли само с добре познатите методи да провеждаме интересни занимания, които 
да са значими за детската личност. с навлизането на новите технологии на пазара се появиха и нови 
интерактивни играчки. ето затова пред нас стои въпроса, как новото да влезе в детската градина. 

в началото на учебната година се запознахме с образователния продукт „забавните пчелички“ 
[6], който привлече нашето внимание и ни заинтригува да се запознаем по-отблизо с него. за цел-
та няколко колеги от нашата детска градина преминахме обучение за работа с тази интерактивна 
играчка. Продуктът е разработен в съответствие с образователното съдържание на програмната 
система „аз съм в детска градина“ и „аз ще бъда ученик“ на издателство „изкуства“ [3, 4] и е част от 
модула „ити – дг“ на издателство „изкуства“. 

управляемата играчка Bee Bot е играчка – пчела. размерите й са съобразени с възрастовите особе-
ности на децата в детската градина. Пчеличката изпълнява дадените от детето команди, предвид 
възрастта в първа група учителят е този, който задава посоката на движение на играчката. в края 
на изпълнението тя издава звуков и светлинен сигнал, което показва, че е изпълнила задачата. играей-
ки с пчелата, детето проверява своите умения и се учи само, ако е допуснало грешка има възможност 
да се поправи в позитивна интерактивна среда. образователният продукт основно е разработен за 
работа по образователно направление математика с цел формиране и развитие на алгоритмичното 
мислене у децата и развиване на уменията за пространствено ориентиране. той е полезен и с това, 
че позволява да се реализират и междупредметни връзки с другите образователни направления, а съ-
що така и с възможността детето да работи само. в комплекта за първа група са включени четири 
табла „агънца“, „Балони“, „Пеперуди“, „котенца“, а също са дадени насоки и игри за работа.

съвместно с преподаватели и студенти от университет „Проф. д-р асен златаров“ град Бургас 
реализирахме експеримент да проверим как ще се възприеме новата играчка при децата от първите 
групи. научни ръководители на проекта бяха доц. д-р р. Папанчева и доц. д-р кр. димитрова.

целта на експеримента:
реализиране на ефективен познавателен процес в детската градина при интегриране на съвремен-

ни технологични средства и дидактични материали. 
задачите на експеримента:
 y да се разработи и апробира система от учебни ресурси за работа с дигитални управляеми иг-

рачки.
 y да се документира, анализира и популяризира работата по проекта.

за реализирането на целта и задачите от експерименталната работа получихме пълен комплект 
табла и пчелички осигурени от издателство „изкуства“. със студенти от университета преми-
нахме обучение за работа с пчеличките, обменихме информация относно предстоящото изпълнение 
на експеримента.

Представянето на пчеличката на децата премина през няколко етапа, които позволиха те да 
придобият необходимите умения за работа с интерактивната играчка [5]:

 y първи етап – свободна игра за осмисляне възможностите на играчката;
 y втори етап – кратки задачи за осъзнаване на функциите на играчката за отговор на зададен въ-

прос;
 y трети етап – използването за учебни задачи. значението на играчката вече придобива друг 

смисъл и при всяка учебна задача детето я свързва с конкретно съдържание. на този етап то 
се учи с желание. за да се постигнат очакваните резултати, дейностите трябва да се дозират 
правилно количествено и методически.

на следващ етап разработихме две ситуации за първа група. едната ситуация бе изготвена и 
проведена от константина иванова в група „Перлички“ на тема „домашни животни и домашни лю-
бимци“, а другата ситуация от даниела атанасова в група „моряче“ на тема „голям и малък“. ето и 
описанието на двете ситуации.

Първа ситуация
направление: Природен свят
тема: домашни животни и домашни любимци
вид на ситуацията: затвърдяване
цел: затвърдяване знанията за домашните животни и домашни любимци. 
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задачи:
1. разширяване и затвърдяване представите за домашните животни и домашни любимци.
2.  да се актуализират знания за домашните животни и домашните любимци. 
3.  да се активизира речник, чрез назоваване на домашни животни и употреба на глаголи, свърза-

ни с тях – пасе, кълве, кудкудяка и др. 
4. да се възпитава емоционално-оценъчно отношение за полагане на грижи при отглеждането на 

домашните животни и домашни любимци.
ход на ситуацията:
 y игра „заведи всяко животно в къщичката“ – (всяко дете изтегля картинка с нарисувано жи-

вотно, назовава го и по поставя в неговата къщичка.)
 y Представяне на децата на новата играчка Пчеличка робот – Bee Bot 
 y запознаване с игрално табло „агънца“ [5]

Фигура 1. Табло „Агънца“

 y игра – „кой съм аз и какво правя?“ – целта на играта е да се актуализират знанията на децата 
за домашните животни и да се активизира речникът им чрез назоваване на имената им и ти-
пични за животните действия.

 y заключителна част – музикално подвижна игра „кокошка при хамбара“
 y Преценка на ситуацията.

втора ситуация
образователно направление: математика
тема: голям и малък
цел: въвеждане на понятията голям и малък и овладяване на умения за групиране на предмети по 

цвят.
задачи:
1. да се формират понятията голям, малък, по-голям, по-малък.
2. да се формират умения за отделяне на подгрупа по признак цвят и формиране на умения за 

сравняване по големина. 
3. да се затвърди правилната употреба на словосъчетанията „по-голямо“ и „по-малко“.
ход на ситуацията: 
 y въведение в темата чрез герой, който е построил две цветни кули, но вятърко ги е съборил. за 

да му помогнем викаме нашата приятелка работливата пчеличка.
 y Припомняне принципа на работа на пчелата.
 y запознаване и разбор на игралното табло „Балони“ [5]
 y игра „от цвят на цвят“ – целта на играта е да се формират умения за отделяне на подгрупа 

по признак цвят и формиране на умения за сравняване по големина.
 y Помагаме на мечо да построи своите кули.
 y сравняване по големина и цвят използвайки изразите „по –голямо“ и „по –малко“
 y игра „дай команда“ – целта на играта е да се затвърди правилната употреба на словосъчетания-
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та „по-голямо“ и „по-малко“.
 y анализ на действията на децата и пчелата и повторение на новите изрази и цветове.
 y изпращане на героя гост.
 y Подвижна игра „великани и джуджета“
 y Преценка на ситуацията.

Фигура 2. Табло „Балони“

Провеждането на експерименталната работа с пчеличките ни помогна да направим следните из-
води относно използването на съвременните технологични средства в детската градина като от-
делихме силните и слаби страни.

 y анализ на действията на децата и пчелата и повторение на новите изрази и цветове.
 y изпращане на героя гост.
 y Подвижна игра „великани и джуджета“
 y Преценка на ситуацията.

силните страни при използването на „забавните пчелички“ в детската градина са:
 y използването на интерактивната играчка „Bee bot“ и икт при познавателния процес, спомага 

за осъществяване на обучението по достъпен, интересен и атрактивен за децата начин.
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 y имайки предвид съвременния технологичен свят, в който растат децата, смело можем да ка-
жем, че „забавните пчелички“ имат място в обучението на най- малките.

 y опирайки се на опита си при провеждането на експерименталните ситуации в първа възрас-
това група, установихме редица преимущества, отнасящи се до подобряване на качеството и 
крайния резултат от познавателния процес.

 y включването на „забавните пчелички“ в педагогическите ситуации поставя детето в центъ-
ра на познавателния процес, то е активен участник в ситуацията.

 y Променя се традиционния педагогически модел на обект – субектно обучение със съвременното 
и продуктивно субект- субектно взаимодействие.

 y При работата с пчелата, детето само стига до вярното решение и получава незабавна обра-
тна информация, своеобразна оценка на неговото действие, а именно звуковия сигнал, издаван 
от пчелата за изпълнение на задачата.

 y работата с пчелата дава възможност за самостоятелно сравняване на детските знания и по-
стижения, с тези на останалите деца в групата.

 y намалява се и времето на фронталната работа и се дава превес на груповата и индивидуална 
работа.

 y децата се учат да работят в група и взаимно да си помагат.
 y ситуациите се отличават с по-малко статичност и повече активност – физическа и умстве-

на.
 y осъществяват се разнообразни междупредметни връзки.
 y развиват се качества като – логическо мислене, абстрактно мислене, толерантност, търпи-

мост, работа в екип.
слабите страни в работата с пчеличките са:
 y изискванията и стандартите на нашата образователна система, поставят използването на 

интерактивната играчка пред някои предизвикателства. изхождайки от опита си и сравня-
вайки ситуациите в две еднакви по възраст групи, забелязваме, че работата с пчелата е далеч 
по-ползотворна при група с по-малка численост 12-15 деца. работейки в по-малка на брой гру-
па децата проявяват повече търпимост, както и концентрация на вниманието. има възмож-
ност за по-голяма подвижност и разчупеност в ситуацията. за съжаление обаче днешните гру-
пи в пъти повече надвишават гореспоменатата численост на групата. При брой на децата в 
групата между 25-30 деца при провеждане на ситуацията се налага отново превес на фронтал-
ния пред груповия метод.

 y друго, което се оказва малък недостатък е, че за провеждане на ситуацията в по-малки групи 
еднаквите табла трябва да се най-малко две на брой. 

 y добър би бил варианта за провеждането им с помощта на втори педагог или обучен помощник 
възпитател.

експеримента за нас бе огромно предизвикателство. от една страна трябваше да се запознаем с 
нова играчка, която има своите изисквания относно управлението, да се обмисли внимателно как да 
се запознаят децата с нея и как да се използва в учебния процес. от друга страна предстоеше ни ра-
бота с 3-4 годишни деца. но смело можем да твърдим, че се справихме много успешно с поставени-
те задачи. резултатите от проведените ситуации са публикувани и може да видите на адрес http://
www.daskalo.com/kindergarten2/.

в заключение ще кажем, че съвременните технологични средства имат място във възпитанието 
и обучението на децата в детската градина. 
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nedialka Tabakova
TSdg 68 Patilansko kingdom „Stara Zagora

abstract: Today, education plays an important role in the life of every person. it is therefore necessary that 
every educational institution to provide a good learning environment, using the latest technologies. introduction of 
modern interactive teaching methods increases the interest of the children to activities and their active participation 
in the learning process itself. learning and teaching by computer in kindergarten is already happening. an example 
of this technology is the interactive whiteboard tool that converts a normal whiteboard into another dimension, 
transform it into an interactive computer screen.

interactive whiteboards allow to diversify the lesson – the teacher is able to forward the matterby using video 
and audiotext, internet resources, reference and information-analytical systems, general and special software, etc.

Keywords: kindergarten, interactive whiteboard, learning, children, technology

днес, образованието играе важна роля в живота на всеки човек. Поради това е необходимо всяка 
образователна институция да осигури добра среда за обучение, използвайки най-новите технологии.

интерактивността като съвременен модел за изграждане на образователен диалог изисква нови 
техники и технологии на преподаване в детската градина. въвеждането на съвременни интерактив-
ни методи на обучение увеличава интереса на децата към заниманията и активното им участие в 
самия обучителен процес. в педагогическите изследвания интерактивността се анализира като про-
цес и като продукт, при който учащите са ангажирани в социален диалог, организиран към опреде-
лена педагогическа цел. диалогът може да осъществи с обучители, обучаеми или комуникационни ус-
тройства. според и. иванов интерактивността е педагогическа, когато преследва изменение на по-
ведението на ученика, свързано с достигане на специфична образователна цел. интерактивността 
е формиращ и социализиращ модел, основополагаща за ефективното обучение. Пряко свързани с ин-
терактивността са конструктивизмът, кооперативното учене (cooperative learning), съвместно-
то учене с помощта на компютър (computer-supported collaborative learning) и електронното учене (e-
learning). като модел на ефективното учене се определя и ученето чрез правене („learning by doing“): 
реално действие или симулация на действие върху обекти или техни модели [1]. 

обучението и преподаването чрез компютър в детската градина вече е факт. дървената дъска-
та като средство за обучение е доказала полезността си векове наред. тя не може да бъде отречена 
дори във времето на компютри, но може да бъде интегрирана, така че да работи съвместно с тях. 
интерактивната бяла дъска е инструмент който превръща една нормална бяла дъска в друго изме-
рение, като я трансформира в един интерактивен екран на компютър. тази съвременна система да-
ва възможност на децата и учителите да пишат и рисуват лесно и чисто в реално време. също та-
ка върху големият дисплей, наподобяващ традиционна бяла дъска могат да се прожектират презен-
тации и различни схеми, диаграми, таблици, карти и други помощни средства. върху дъската, напри-
мер, могат да се отварят папки, да се преместват обекти от едно на друго място и да се рисуват 
линии, символи и овали и т.н. това дава възможност на децата да участват активно в учебният про-
цес. така се създава една приятна среда за децата с помощта на интерактивни методи и технологии.

интерактивните дъски са поредното предизвикателство към българския учител. те предоста-
вят набор от дидактически инструменти, които могат да направят ученето интересно и ефек-
тивно. за да може да използва пълноценно тези инструменти, учителят трябва да има много до-
бра компютърна подготовка и не на последно място – много амбиция и професионализъм. работата 
с интерактивна бяла дъска не е сложен процес и не изисква специфични технологични познания, а и 
предимствата, които предоставя, са много повече, в сравнение с тези на традиционната дъска. то-
ва прави интерактивната дъска подходяща за използване в преподаването на новите знания по вся-
ко едно направление в детската градина. Предимствата на интерактивната бяла дъска са, че тя поз-
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волява ефективно взаимодействие между децата и учителя, интегрира във виртуална среда за обу-
чение, подобрява и ускорява ученето, дава възможност за предварителна подготовка на материали и 
ресурси в помощ при усвояването на нови знания, увеличава мотивацията на децата да участват в 
учебния процес активно, интегрира и адаптира съдържанието в реално време.

обучението с интерактивна бяла дъска съответства на начина на възприемане, отличаващ но-
вото поколение деца, израснали с телевизията, компютрите и мобилните телефони. интерактив-
ните бели дъски позволяват да се разнообрази занятието – учителят има възможност да предаде 
учебния материал, като използва видео и аудиотекст, интернет ресурси, справочници и информа-
ционно-аналитични системи, общ и специален софтуер и т.н. цялата информация, показана на ин-
терактивната бяла дъска, може да се запише, принтира, изпрати на електронен адрес на родители-
те. така учителят може да се върне на всяка точка от занятието и всеки елемент от практически-
те упражнения, за да се доведе до съзнанието на детето важни моменти. ключова характеристика 
на този способ за обучение е неговата ефективност: учителят се фокусира върху тези части от за-
нятието, които се нуждаят от разяснение и коментари.

интерактивната дъска е много мотивираща и е ориентирана към интересите на децата. тя пред-
лага мощно средство за интеграция на медийни елементи в процеса на преподаването с цел повишаване 
съдържанието на материала и подпомагане на помощно обучение. този нов вид преподаване отваря не-
познати досега възможности за презентации и комуникации. информацията бива представена по въл-
нуващ и приятен начин. това води до повишаване на мотивацията на децата, което води до по-добри 
резултати. децата са по-мотивирани да задават въпроси, да създават собствени хипотези, които мо-
гат лесно да се тестват и подкрепят. ефективната употреба на интерактивната дъска обхваща раз-
нообразие от преподавателски техники, които подкрепят определен обхват от предпочитани сти-
лове на обучение. в това число са включени слухови и визуални техники на обучение. Приложението на 
интерактивната бяла дъска в детската градина е много подходящо в обучението по математика при 
изучаване на геометрични фигури, пространствени, количествени и времеви отношения. в обучение-
то по български език и литература при изучаване на литературни произведения, звукове, букви и еле-
менти на букви. интерактивната бяла дъска успешно се използва и в занятията по социален и приро-
ден свят при изучаване на растителния, животински свят и неживата природа.

едно от големите предизвикателства за всеки учител е да успее да задържи вниманието на деца-
та в заниманията в детската градина. съвременните интерактивни методи за обучение дават въз-
можност това да се постигне лесно. интерактивната дъска не предоставя магически решения и са-
ма по себе си не прави занятията в детската градина интересни и интерактивни. всичко зависи от 
подготовката, идеите и желанието на учителя. интерактивната дъска помага да се планира заня-
тието. тя допринася за повишаване на интензивността на учебния процес при засилени възможнос-
ти за самостоятелни творчески решения, лесно усвояване на материала, увеличаване на интереса 
към дадено направление и решаване на по-голям брой задачи. целесъобразното използване на интерак-
тивната бяла дъска оптимизира обучението относно:

 y постигане на максимална визуализация в учебния процес;
 y разнообразяване на формите на учебната работа;
 y обогатяване на образователните технологиите;
 y поддържане на висока мотивация на учащите;
 y включване на учениците в активен познавателен процес чрез педагогическа интерактивност, 

чрез изследователския и конструктивисткия подход;
 y развиването на професионална рефлексивна практика на учителя [2].

използването на новите информационни и комуникационни технологии в образованието изисква 
наличие на технологични умения на учителя и децата. новата образователна среда предоставя мно-
жество възможности, но как те ще се използват от основните субекти в образованието зависи пре-
ди всичко от тях самите. Присъствието на новите технологии в образованието само по себе си не 
гарантира обучение с високо качество. необходимо е изграждане на съответно отношение, търпели-
во и последователно натрупване на опит и създаване на традиции. 
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VirTual communicaTion in KindergarTen
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abstract: modern european education Strategy states for „positive upbringing“ and consider „the family 
as the benchmark for acquiring values, norms and patterns of behaviour and firm corrective filter and between 
the children and the outside world.“ program for interaction with families highlights the process of pedagogical 
education of parents and provoking initiative in cooperation between the educational teams and families.

rapid introduction of icT in all spheres of life leads to a new understanding of communications. using the 
internet people can connect with each other from their jobs, their homes and even when traveling. communication 
on the internet between all who are responsible for the upbringing and education of children /director, teachers 
and parents/ water to achieve good interpersonal relations.

Keywords: kindergarten, communication, families, education, children

съвременната европейска образователна стратегия издига тезата за „позитивно семейно възпи-
тание“ и разглежда „семейството като еталон за усвояване на ценности, норми и модели на поведе-
ние и посредник, филтър и коректив между децата и външния свят“. Програмата за взаимодействие 
със семействата извежда на преден план процеса на педагогическо образование на родителите и про-
вокиране инициативността в сътрудничеството между педагогическите екипи и семействата. съ-
временните родители са деца на демокрацията и някои от тях са слабо мотивирани да възпитават 
и сътрудничат в образователния процес. затова педагогическите екипи в детските градини трябва 
да търсят начини за приобщаване на родителите към възпитателно образователния процес и да се 
стремят към по-добър модел на взаимодействие. 

Бързото навлизане на икт във всички сфери на живота води до ново разбиране за комуникация. с 
помощта на интернет хората могат да се свързват помежду си от своите работни места, от до-
мовете си и дори когато пътуват. общуването в интернет пространството между всички, кои-
то са отговорни за възпитанието и обучението на децата /директор, учители и родители/ води до 
постигане на добри междуличностни отношения. обмен на информация може да стане чрез използ-
ване на електронна поща и facebook. вълнуващи възможности за общуване предлагат комуникацион-
ните програми Skype и viber, чрез които могат да се провеждат срещи и дискусии по важни проблеми. 
тези иновативни форми на комуникация се явяват неизчерпаем източник на идеи за взаимно парт-
ньорство между педагогическите екипи и семействата на децата в детската градина. чрез общува-
не във facebook се оформят приятелски групи между самите родители. така се създава една родител-
ска общност заинтересована и отворена към проблемите в детската градина.

чрез използване на иновативни форми на взаимодействие в интернет пространството се орга-
низира по-лесно съвместната дейност между директор, родители и учители. ефектът от съвмест-
ните мероприятия многократно се увеличава, ако родителите и близките на децата от зрители се 
превърнат в помощници на педагога, в инициативен източник на идеи, знания и опит. информиране-
то на родителите и обществеността за това, което се случва в детската градина може да става и 
чрез монтиране на електронно информационно табло на видно и достъпно място. то е предназначе-
но за показване на статичен или динамичен текст който може да включва информация за предстоя-
щи събития, информация за постиженията на децата, информация за екипите които работят в от-
делните групи и презентиране на детската градина. да се споделят успехите, постиженията, заслу-
гите на родители и учители е много важно за постигане на по-добър имидж на детската градина. ос-
вен това информационното табло се използва за видео споделяне на моменти от живота на децата. 
качването на видео клипове и снимки на информационното табло и facebook страницата на детска-
та градина става с писменото съгласие на родителите /съгласно закона за защита на детето – гл.1, 
чл.11а, ал.1/.
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използването на иновационни методи в общуването и комуникацията на всички нива /дирек-
тор, учители, родители, обществени организации, рио, общинска администрация и др./ се явява не-
изчерпаем източник на идеи за взаимно обучение и възпитание на децата. необходимо е да се заложи 
на екипния работен принцип и зачитане мнението на другите. ако всеки екип, работещ с деца осъз-
нае необходимостта от едно ползотворно сътрудничество с родителите и обществеността, мно-
го от проблемите в българската образователна система ще бъдат овладени. семействата трябва да 
бъдат активно подпомагани да повишават своите педагогически компетенции, да бъдат информи-
рани за това какво се случва с децата им, да бъдат приобщени като партньори в процеса на обучение 
и възпитание. 

Пътят е труден, но усилията си заслужават. за всеки един от триадата дете-родител-учител 
ползите от иновациите в общуването са различни. Положителните страни за децата са:

1. Приобщаването на родителите към процеса на обучение и възпитание мотивира децата да 
научат и покажат повече знания.

2. интереса на родителите към живота в детската градина и участието им в съвместни меро-
приятия кара децата да се чувстват значими, разбрани и подкрепяни.

3. Постига се единство в изискванията на учители и родители,
4. с активната помощ на родителите и тяхната съпричастност към образователният процес 

се постига по-добра познавателна и социална готовност за училище.
Положителни страни за родителите:
1. компенсира се дефицита от общуване с работещи родители, защото нужната информация 

може да достигне до тях по различни начини.
2. Приобщаването на родителите към процеса на обучение и възпитание и по-голямата инфор-

мираност чрез разнообразни иновации в общуването повишава педагогическите компетен-
ции на родителите.

3. При участие в съвместно организирани мероприятия родителите могат да споделят своя 
опит и да овладеят модели за поведение при общуване с децата.

4. когато са приобщени към живота в детската градина, родителите възприемат от друга по-
зиция работата на педагога, което води до повишаване на взаимното доверие.

5. общуването между самите родители в интернет пространството води до създаване на ед-
на родителска общност, отворена към проблемите в детската градина.

6. Прозрачност на дейността на педагогическия екип, което води до промяна в отношението 
на родителите към детската градина като институция. тази промяна преминава от личния 
интерес „само моето дете“, към интереса на групата и постиженията на цялата детска гра-
дина.

не по малко са ползите за учителите:
1. чрез използване на икт в общуването учителите опознават по-добре семействата на деца-

та, получават информация за индивидуалните особености на всяко дете.
2. използват идеи, знания, професионален опит на родителите за повишаване качеството на 

учебно възпитателната работа и при подготовката и провеждането на съвместни меропри-
ятия.

3. Постигнатите резултати стимулират учителите да търсят нови алтернативни форми за 
добра комуникация с родителите, приобщавайки ги като свои партньори в разнообразни съв-
местни дейности.

за да се постигне всичко това са необходими съвместните усилия на директор, учители и роди-
тели, но преди всичко е нужна промяна в нагласата на хората и осъзнаване необходимостта от ак-
тивно родителско участие в образованието и живота на децата.

литература:
1. костова, н.,,взаимодействие в стил,,стъпка по стъпка“, Предучилищно образование, бр. 
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кОМПЮТРИТЕ И кОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ – сРЕДсТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ 
В ДЕТскАТА ГРАДИНА

comPuTerS and comPuTer gameS – Training ToolS in KindergarTen
Tanya ivanova
68 th Kindergarten, Stara Zagora

abstract: old forms of teaching are becoming less effective. Students lose interest from the monotony of the 
traditional lesson. They expect surprise, they would like to participate in something interesting. Time requirements 
and public needs, the rapid development of information and communication technologies on the agenda of the 
Bulgarian educational lead to the absolute necessity of a new type of training, the implementation of new and 
different strategies teaching. The modern training stands to solve a number of serious issues such as overlapping 
more and more problems and developmental training, inclusivity knowledge, placing the learner in an active 
and creative position at the expense of the mechanical reproduction of memorized. one way of addressing these 
ongoing problems is the widespread use of computers and computer games as a learning too.

Keywords: computer, computer games, kindergarten, non-linear presentation, students

През последните 20 години настъпиха големи промени в образователните системи и научното 
им осигуряване навсякъде по света. това се налага от една страна от навлизането на технологиите 
в образованието, от друга – от промените в мисленето и мотивацията за учене на съвременните 
деца. старите форми на преподаване са все по-малко ефективни. учениците губят интерес от мо-
нотонността в традиционния урок. очакват изненада, участие в нещо интересно, губят ангажи-
раност, ако не се случва и не получават нещо полезно или приятно. изискванията на времето и об-
ществените нужди, изключително бързото развитие на информационните и комуникационни тех-
нологии поставят на дневен ред пред българската образователна система абсолютната необходи-
мост от нов тип обучение, прилагането на нови и различни стратегии на преподаване. нещо пове-
че, пред съвременното обучение стоят за решаване редица сериозни въпроси като застъпването все 
повече на проблемното и развиващо обучение, интегративност на знанията, поставянето на уча-
щия се в активна и творческа позиция, за сметка на механичното възпроизвеждане на запомненото.

един от пътищата за решаване на тези актуални проблеми е широкото използване на компю-
трите и компютърните игри като средство за обучение.

от дълбока древност до наши дни, най-известните представители на философската, психоло-
гическите и педагогическите науки подчертават огромното значение на играта за развитието ли-
чността на детето във физически, емоционален, умствен, нравствен и естетически аспект. играта 
е основна водеща дейност, „чрез която се формират и развиват всички страни на детската психика 
като усещанията, възприятията, вниманието, както и волевите качества – организираност, после-
дователност, упоритост, постоянство, инициативност“ [1]. 

развитието на съвременните информационни технологии позволяват редица от познатите ди-
дактични игри да се превърнат в компютърни игри, които успешно да се използват, както за реализи-
ране на познавателните дейности, така и за мотивиране на децата към учебните дейности и подпома-
гане усвояването на учебното съдържание. много важно при избора на игра е съблюдаването на принци-
пите на обучение – достъпност и последователност. играта трябва да стимулира децата, а не да ги 
обезсърчава. от съществено значение за съвременния учител е познаването на основните характерис-
тики на образователните компютърни игри и възможностите за тяхното интегриране в учебно-въз-
питателния процес. използването им не трябва да бъде самоцелно. то може да става само при реализи-
рането на задачите на определено образователно съдържание, особено там, където е необходимо да се 
използват модели, за да се улесни познавателната дейност. с най-голяма ефективност е използването 
им при обучението по математика, овладяване на речта и запознаване с обществена и природна среда. 
компютърните дидактични игри могат да се използват като средство, метод или като форма на обу-
чение. те трябва да се използват премерено и след прецизен подбор, направен по ясни и точни критерии 
и вярна професионална преценка. ефективно е приложението им при усвояване и затвърдяване на зна-
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ния и умения, за осъществяване на индивидуално обучение, за получаване на информация за постижени-
ята на децата на всеки етап от обучението. освен дидактични, свързани с определен учебен предмет 
те могат да бъдат и игри за свободното време с цел развлечение.

използването на образователните компютърни игри положително влияе на развитието на де-
тето, особено при развитие на мисленето, формиране на умения за обобщение и класификация, раз-
витие на памет, внимание, координация на моторните действия.

още от най-ранна възраст съвременните малчугани се „потапят“ във виртуалния свят, предпо-
читайки електронните игри и забавления пред тези в реалния живот. точно тези стихийни интере-
си и увлечения трябва да се превърнат в целенасочен процес за повишаване интереса към учене, разви-
ване на потенциала и възможностите на децата, на творческото им въображение. за съжаление педа-
гогическата наука е в положение на догонваща в това отношение, въпреки че през последните някол-
ко години се налага тенденция за сериозно включване на информационните технологии в учебно-въз-
питателния процес. вярно е и обаче, че все още немалка част от учителите подхождат с недоверие 
към новите тенденции и стратегии на преподаване, дължащо се до голяма степен на инертност, но 
и на високата степен на затруднения, които срещат дори и при използването на готови софтуерни 
продукти. разбира се, има и преподаватели, които ежедневно използват компютъра, интерактивни-
те дъски, електронните учебници и на практика доказват, че уроците с използване на презентации 
и използването на компютърни игри в преподаването безспорно допринасят за по-пълноценно усво-
яване на знания, формиране на умения, отношения и компетенции.

съвременните деца растат в условията на информационни, мултимедийни и видеотехнологии и 
затова става все по-трудно да се привлича тяхното внимание и да се запази познавателната им актив-
ност само с обикновени играчки, нагледни средства и печатни материали. за да запазим децата актив-
ни в учебния процес и за да осигурим високо ниво на ангажираност, „учебната среда трябва да предла-
га комплексност и разнообразие, смес от стимулация и сигурност. в детската градина, където детето 
прекарва по осем часа, занималнята трябва да предлага много стимулиращи избори, ако очакваме от не-
го да остане включено и ангажирано в предлаганите дейности [2]. в този смисъл компютърът прави за-
нималнята по-комплексна и интересна за децата. според джуди Фланиган [3] информационните тех-
нологии осигуряват различна познавателна среда, която стимулира едновременно развитието на мо-
ториката, емоциите, социализацията и познавателните умения. компютърът трябва да се използва в 
детската градина, за да представи и развие нови идеи. Познавателните умения се развиват чрез реша-
ването на познавателни задачи, осигурени с различен софтуер. използването на компютъра подпома-
га развитието на дълготрайната памет, невербалните умения, системните знания, ловкост, говорни 
умения, решаването на проблеми, абстракцията и концептуалните умения. 

на първо място компютърът осигурява пряк достъп до определена информация и познания, кои-
то трудно биха се постигнали по друг начин: познания за различни култури и страни; познания в 
картина и звук за природни явления и обекти, които са отдалечени в пространството; симулация на 
събития и явления, отдалечени във времето и пространството; предлага решения на проблеми, екс-
периментиране без реална опасност за живота и здравето на детето, моде-лиране на сложни мате-
матически закономерности и правила, които са трудни за разбиране само в умствен план, грамати-
чески и езикови правила и корекции, и не на последно място – контакти с други деца;

на второ място – използването на различни сайтове за предучилищна възраст, в които има мно-
го анимация правят обучението забавно и интересно. 

в заключение: колкото и странно да звучи, съвременният напредък на технологиите и общест-
веното развитие предизвикват емоционалния дисбаланс, стреса и агресията у все по-малките деца и 
в същото време, добре подбраните съвременни информационни технологии с подходящ софтуер за 
предучилищна възраст и разумното им използване в семейството и в детската градина  съдействат 
по изключителен начин за формиране на съответните умения за повишаване на емоционалната ин-
телигентност на тези деца. задачата на възрастните е да направят правилния избор, да създадат 
необходимите условия и да дозират правилно времето за работа с компютъра.

литература:
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The report describes the work of the team of „nezabravka“ Kindergarten within the project „early access to 
quality education through interactive whiteboard“ conducted with the support of america for Bulgaria foundation. 
The main objective of the project is to improve the quality of education through the use of interactive whiteboard. 
13 teachers and 3 parents were trained to work with the multimedia educational package „iTi for kindergarten“, 
developed by publishing house „izkustva“. Some pedagogical situations with the participation of some parents 
were held. Some discussions between teachers, parents, representatives of ngos, municipality, and citizens were 
organized. a poster session with pictures reflecting the implementation of the project activities was presented. 
results are reported to the pedagogical council. The project is promoted by introductory and concluding press 
conference, through leaflets, and on websites.

„Интерактивното обучение в режим на реално време ще революционизира образованието“ 
/Джералд Челенте/

новата образователна парадигма на 21 век поставя нови изисквания и предизвикателства пред 
детската градина, а именно:

 y поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие;
 y уважение и съхраняване на детската индивидуалност;
 y приложение на игровия подход.

ето защо е необходимо образователният процес да бъде съобразен с особеностите на децата на 
нашето съвремие, които растат и се развиват в обкръжението на таблети, компютри, смартфони 
и други новости на модерната техника. в съвременните условия е трудно да се провокират детско-
то внимание, желания и интереси без използването на интерактивни методи и технологии. имайки 
предвид всичко това, педагогическият екип на цдг „незабравка“, гр. Бяла слатина се включи в про-
грамата за малки проекти „участвам-дарявам-Променям“ на сдружение „Първи юни“ – гр. Бяла сла-
тина с проект „ранен достъп до качествено образование в детската градина чрез интерактивна дъс-
ка“, с подкрепата на фондация „америка за България“. нашата идея беше да създадем условия за овла-
дяване на знания, умения и отношения от децата под формата на интерактивна игра, да формираме 
желание за учебна дейност и допълнителен интерес към образователното съдържание по нов нестан-
дартен и нетрадиционен начин като поставим детето в центъра на педагогическото взаимодейст-
вия и създадем условия за уважение и съхраняване на детската индивидуалност.

основната цел на проекта формулирахме ясно и кратко: Подобряване качеството на образова-
телния процес чрез използването на интерактивна дъска. Планирахме за изпълнение и три специфич-
ни цели, а именно:

1. създаване на условия за провеждането на интерактивно обучение в детската градина
2. Формиране у децата от предучилищна възраст качества като организираност, инициатив-

ност, отговорност, любознателност и желание за учебна дейност чрез обучение с интерак-
тивна дъска.

3. Повишаване на педагогическата квалификация на учителите.
основна целева група по проекта бяха 60 деца на предучилищна възраст, а като доброволци се 

включиха техните 60 родители. допълнителна целева група бяха 13 педагози от цдг „незабравка“, гр. 
Бяла слатина. срокът за изпълнение на проекта беше изключително кратък – само 4 месеца, а плани-
раните дейности бяха 6 на брой.

Преди да започне същинската ни работа направихме проучване, за да намерим подходящ софту-
ерен пакет за работа с интерактивна дъска, съобразен с образователните потребности на децата 
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от детската градина. така открихме, мултимедийният продукт „ити-дг“ на издателство „из-
куства“ – изключително подходящ за детската градина, защото е съобразен с възрастовите осо-
бености на децата от предучилищна възраст и отговаря на държавните образователни изисквания 
[1]. Побързахме да се свържем с екипа на издателството и след осъществена работна среща с негови 
представители се споразумяхме да работим съвместно по проекта. на встъпителна пресконферен-
ция с цел представяне на основните цели, задачи, дейности и очаквани резултати пред широката об-
щественост, запознахме присъстващите на живо с функциите и възможностите на мобилната ин-
терактивна дъска и мултимедиен пакет „ити-дг“ на издателство „изкуства“. съществена част 
от дейностите по проекта беше обучението с учителите от цдг „незабравка“ и представители на 
родителската общност, свързано с прилагането на интерактивни методи и технологии в образова-
телния процес. то беше необходимо, за да усвоят колегите основни умения за работа с интерактив-
на дъска и да се подготвят за следващото събитие, а именно – провеждането на седмицата на инте-
рактивното обучение под формата на 8 открити педагогически ситуации с използването на образо-
вателен продукт „ити-дг“ и активното участие на родителите.

времето за предварителна подготовка на учителите и децата за седмицата на отворените вра-
ти беше твърде кратко – 9 работни дни, в които се написаха план-сценариите на откритите ситу-
ации, децата се запознаха с интерактивната дъска и усвоиха някои елементарни умения за работа с 
нея. най-впечатляващ беше фактът, че децата възприемаха по-леко и по-бързо новата технология 
от своите учители. Понякога се създаваше впечатление, че децата са били на обучение и преподават 
на педагозите своите знания и умения. и това е напълно естествено, защото са родени и растат, и 
се развиват в съвременен технологичен и мобилен свят.

основната дейност от проекта беше именно седмицата на интерактивното обучение. Педаго-
зите от цдг „незабравка“ доказаха пред колеги, родители, институции, общественици, и граждани, 
че интерактивната дъска създава неограничени възможности и предизвикателства за съвременното 
образование. тя превръща традиционното обучение в интерактивно и децата овладяват образова-
телното съдържание под формата на интерактивна игра. Педагогическото взаимодействие се осъ-
ществява леко, приятно и достъпно, а детето е поставено в неговия център.

откритите педагогически ситуации представиха както използването на интерактивната дъска 
като нагледно средство /напр. илюстрации за преразказване на приказки/, така и за интерактивни игри 
и упражнения по всички образователни направления. децата с интерес решаваха задачи по математи-
ка, групираха множества, брояха, оцветяваха, правиха звуков анализ на думата, моделираха изречения, 
разказваха приказки, класифицираха предмети, затвърдяха и разширяваха знанията си за цветовете, 
превозните средства, различните видове животни и т.н. анимацията и ефектното озвучаване засил-
ваха интереса на децата и желанието им да участват в интерактивни игри и упражнения. най-ориги-
нална беше виртуалната разходка на една от детските групи с автобус до враца, влак до софия и с па-
раход от варна до русия, за да се достави един специален подарък за рождения ден на едно дете от група-
та. всеки учител използваше интерактивната дъска по различен и неповторим начин в зависимост от 
своите предпочитания, възрастовите особености на децата, спецификата на детската група, както 
и индивидуалните образователни потребности на всяко едно дете, за да бъде то наистина в центъра 
на педагогическото взаимодействие. независимо от различния начин на въвеждането на интерактив-
ния метод в образователния процес, всички педагози се съобразиха с изискването, че не трябва цялата 
педагогическа ситуация да се осъществява пред интерактивната дъска, а е необходимо да се редуват 
интерактивните игри и упражнения с други дейности като подвижни игри, подходящи песни, танци, 
художествена литература и др., за да не се изморяват децата и да се поддържат постоянно тяхното 
внимание и интерес. освен това учителите даваха възможност в рамките на една педагогическа ситу-
ация всяко едно дете от групата да работи индивидуално на интерактивната дъска, за да се чувства 
специално и значимо и да се задоволи неговия стремеж към новото, интересното, интерактивното.

във всички открити ситуации участваха родителите на децата и то не само като зрители, а и като 
партньори на учителите в педагогическия процес. не случайно трима от тях бяха включени и в предва-
рителното обучение за прилагането на интерактивни методи в детската градина. те поставяха позна-
вателните цели и задачи, участваха в игри и въображаеми ситуации, престрашиха се да работят на ин-
терактивната дъска, танцуваха заедно с децата, правеха преценка на постигнатите резултати и т.н. 
не по-малко важна проектна дейност беше и проведената дискусия на тема „интерактивната дъс-
ка в детската градина – условие за качествен образователен процес“ с участието на педагози от об-
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щинските детски градини, представители на общината, неправителствени организации, родители. 
дискусията не съдържаше дълги доклади и скучни изказвания, а беше разделена на две части. най-на-
пред присъстващите се запознаха с всичко интересно и забележително, което се случи през седмица-
та на интерактивното обучение чрез видеоклипове от проведените открити педагогически ситуа-
ции. след това се обмениха мнения и впечатления, дадоха се отговори на възникналите въпроси и та-
ка последователно и закономерно се стигна до следните изводи:

1. интерактивните методи и технологии са условие за постигането на качествен образовате-
лен процес в детската градина и изпълнението изискванията на новата образователна пара-
дигма.

2. образователният продукт „ити-дг“ на издателство „изкуства“ е най-доброто средство 
за осъществяване на интерактивно обучение в детската градина, защото:

 y разработен е в помощ на учителя в детската градина за интегриране на съвременни ин-
формационни технологии в педагогическото взаимодействие;

 y съобразен е с възрастовите особености на децата от предучилищна възраст и държавни-
те образователни изисквания;

 y предлага изключително висока нагледност чрез илюстрации, снимки, видео, озвучаване, 
анимация;

 y дава възможност на учителя да реализира разнообразни връзки между образователните 
направления чрез интердисциплинарен подход;

 y формира у децата качества като организираност, инициативност, отговорност, любо-
знателност и желание за учебна дейност под формата на интерактивна игра.

Последната дейност по проекта беше неговата популяризация и публичност. освен встъпител-
на и заключителна пресконференция, направихме табели и диплянки с описание на проектните дейнос-
ти. екипът на проекта даде интервю пред местната телевизия „ета-рава“, а в електронно списание 
„незабравка“, издавано от детската градина, редовно се отразяваше чрез статии и снимков матери-
ал всичко, което се случваше в рамките на проекта. освен това на заключителната пресконференция 
имаше интересна постер-сесия със снимки, подредени под формата на импровизиран простор.

Проект „ранен достъп до качествено образование в детската градина чрез интерактивна дъска“ 
успешно приключи. очакваните резултати са изпълнени:

1. Повишено е качеството на образователния процес в цдг „незабравка“ чрез интерактивно 
обучение.

2. Повишена е педагогическата квалификация на учителите чрез обучение и дискусия на тема: 
„интерактивни методи в предучилищна възраст“.

3. Проведена е седмица на интерактивното обучение чрез 8 открити педагогически ситуации.
4. Проектът е популяризиран сред широката общественост чрез разнообразни начини и средства.
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ПРИлОЖЕНИЕ НА ИНфОРМАЦИОННО-кОМУНАЦИОННИТЕ ТЕхНОлОГИИ 
В ДЕТскАТА ГРАДИНА

АРРlicaTion ofT icT in The кindergarTen
yana Blagoeva Zhecheva
кindergarten № 5 „latinka“ Shumen

abstract: The introduction of modern informational and communicational technologies (icT) into the 
educational process is one of the latest preschool educational matters. The usage of computers, tablets, multimedia 
and other technical equipment aims at developing the intellectual and creative abilities of the children as well as 
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supporting their communication with children from other european countries while working on projects. These 
technologies widen the ability of the pedagogues to combine the traditional educational methods with the modern 
informational technologies. The following paper discusses the practical application in icT in the kindergarten and 
shares both the positive experience and the difficulties faced. 

Keywords: interactive whiteboard, education, software.

за съвременното дете – родено в дигитален свят – няма значение дали ще седне пред настолен 
компютър, лаптоп, нетбук или таблет, дали ще ползва мишка, тъч-пад или тъч-скрийн, дали опера-
ционната система е Windows 7, 8 или xp, vista, linux или mac – то винаги успява да намери какво му 
е нужно. това дете расте във високо интерактивна среда – пъстра и динамична, която светкавично 
реагира на всяко негово действие, в която всеки миг е приключение. в тази среда детето е открива-
тел, герой, творец, дизайнер и какво ли още не.... работейки в детската градина, наред с класически-
те методи и средства на преподаване, все по-често учителят използва компютърните технологии 
и техните атрактивни програми.

децата от най-ранна възраст са привлечени от компютъра и искат да си служат с него. това е осно-
вание за включването на компютъра, мултимедийния проектор, интерактивната дъска, като помощ-
ник и приятел на децата и учителя, при организацията на ежедневните им дейности. все по-често в 
детската градини можем да видим бели интерактивни дъски и монтирани мултимедийни проектори.

според националната програма за информационни и комуникационни технологии в образователна-
та система, дигиталната компетентност е една от осемте ключови компетентности, дефинирани 
от европейската комисия. Познанията, получени в процеса на обучение и използване на нови техноло-
гии, рефлектира върху всички умения, свързани с житейската реализация на личността и възможност-
та й за социална интеграция. достъпът до съвременни информационни технологии на децата е нераз-
делна част от достъпа до образование. навлизането на информационни и комуникационни технологии 
в образованието оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. електронизаци-
ята на учебния процес е неотменим елемент на модерната образователна система.

ще ни помогнат ли икт? да, но само ако сме наясно как да ги използваме правилно. а това ще се 
случи, когато си дадем ясна сметка с какви деца работим. това са децата на новото хилядолетие и 
дигиталната революция, това са децата, растящи в ежедневен контакт с цифровите технологии, 
това са децата, които имат на разположение всички налични дигитални „играчки“ и ние, като педа-
гози, трябва да отговорим адекватно на техните потребности. за да се случи това, са необходими 
още две предпоставки, а именно – наличието на образователен софтуер и мотивирани, и компютър-
но грамотни учители-новатори, които да го използват и/или създават.

компютърът е не само основна част от заобикалящата ни среда, но и предизвикателство, изис-
кващо от нас и от подрастващите определени знания и умения. това, което прави компютрите под-
ходящи за прилагане в регламентирани или нерегламентирани ситуации, са съвременните възможнос-
ти на мултимедийните програми, позволяващи на децата да гледат, слушат, четат, пишат, рису-
ват, говорят. обменът на информация и знания се осъществява не само чрез естественото общува-
не с възрастни и други деца, а и с новата мултимедийна среда. Получената информация по този на-
чин се запомня лесно и мотивира силно детския интерес към учене.

в цдг № 5“латинка“ град Шумен, преди две години педагозите с плахост пристъпиха в света на 
информационните технологии, включвайки презентациите в своята ежедневна работа за възпита-
ние и обучение на децата от 3 до 7 годишна възраст. Провокирани от интереса на децата, учители-
те подготвиха презентации, съчетаващи в себе си изображения, звук, анимация. децата с желание и 
лекота усвояваха програмното съдържание, което мотивира педагозите да задълбочат работата си 
с информационните технологии. 

в новата технологична епоха – общуването между хората е много по-динамично. какво по-хубаво 
от това, урокът да е записан на файл, който можеш да отвориш във всеки режимен момент, да пока-
жеш процесите на развитие, да спреш и върнеш обратно дадено действие, с което да се осигури пов-
торно възприемане на момента.

игрите заемат основно място в живота на децата. играейки, детето несъзнателно и без напре-
жение усвоява нови знания, разкрива сложни връзки и взаимодействия. отчитайки това, използвай-
ки компютъра, активизирахме познавателната дейност и интелектуалните възможности на деца-
та чрез дидактични игри посредством интерактивната дъска. използвахме разработени мултиме-
дийни продукти на различни издателства  под формата на мултимедийни презентации и ситуации 
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за работа с интерактивна дъска, където децата имаха възможност сами да местят, свързват, групи-
рат, използвайки инструментите на интерактивната технология. 

Фигура 1. Работа с интерактивна дъска

използването на интерактивната дъска направи учебния процес: познавателен, увлекателен, за-
нимателен, гъвкав, многообразен и творчески. ентусиазмът на децата се повиши, защото можехме 
да им дадем по-интересни източници на информация.

много от наличните ресурси за демонстрация на интерактивната дъска /цвят, движение, звук/ 
не могат да се използват при традиционното обучение с книжните помагала и табла. с въвеждането 
на интерактивни и мултимедийни технологии в учебния процес се подобри ефективността и ниво-
то на обучение. обучение, в което се използват съвременните технологии, позволява да се реализира 
потенциалът не само на учителя, но и на децата. Педагогическите ситуации придобиват нов смисъл 
– мотивационната функция на обучението се увеличава, което води до високи темпове на работа, 
по-добро усвояване на знанията, висока степен на подготовка на децата за училище.

Бързото развитие на икт постепенно промени модела на обучение. наред с традиционното обу-
чение вече се налагат нови модели на електронно обучение. мултипоинт технологията предоставя 
възможност върху един компютър да работят едновременно много деца от групата. една от разно-
видностите му, придобила популярност в българските образователни среди, е свързването на един 
компютър с много мишки. всяка от тях се движи със собствен показалец и принадлежи на отделно де-
те. от зрител на електронно учебно съдържание, детето се превръща в активен участник, извърш-
ва различни дейности върху монитора, предаващи се чрез мултимедиен проектор.

в началото на 2014/2015 учебна година въведохме в подготвителна група работа по новата съ-
временна система envision. отделихме много време, за да създадем и възпитаме у децата ново отно-
шение към компютъра и мишката, че с тях не само се играе, а се учи. чрез тази система, децата не 
са просто слушатели и наблюдатели, а активни участници в една голяма игра, съревновавайки се те 
трупат точки и компютъра отчита техните постижение. учителя тук е водач на едно вълнуващо 
приключение из дебрите на науката. 

какво ни даде работа с икт, отчитайки постиженията на децата от подготвителната група в 
края на учебната година?

 y възможност на педагозите да адаптират учебното съдържание съобразно нивото на обуче-
ност на децата;

 y Превръщане на учебната среда в интерактивна среда;
 y атрактивно онагледяване на учебното съдържание;
 y възможност за вариативност при представяне на нови знания;
 y екипна работа;
 y Бърза обратна връзка;
 y трайност на знанията.

ръководейки се от лични наблюдения, мога да направя заключението, че използване на съвременни-
те информационни и комуникационни технологии е плодотворно за развитието на детската пси-
хика и детския интелект, тъй като това е свързано с ярки и интересни възприятия и води до мощ-
но стимулиране на познавателния интерес. комбинирани заедно със средствата и методите на кла-
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сическото образование, те съдействат за повишаване качеството на образованието, обогатяват 
учебното съдържание и подпомагат въвеждането на иновационни образователни технологии и ме-
тоди в учебно-възпитателния процес в детската градина.
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abstract: The essence of civic education is to support the development and preparation of young citizens for 
life. The main objectives of civic education are aimed not only at children to be raised as future active members of 
society willing to participate in its management, but also to the formation of a feeling of empathy, of belonging to a 
larger family social communities. civic education should provide each individual the opportunity to play an active 
role throughout his life in discussing and deciding the future of society, to assume their share of responsibility and 
the development of the world. By training in civic education the individual has to learn necessary social skills and 
knowledge to fulfil their role as a citizen to be trained to exercise their rights and fulfil its obligations, to resolve 
interpersonal, local, national and global problems manifesting constructively pragmatic and critical thinking, 
freedom of thought and independence of will.
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„Бъдещето на всяко едно общество е в ръцете на неговите учители, 
защото имат за свои партньори децата – най-сложното и благодатно нещо на този свят.“

доц. д-р Д. Димитров – Мастера

Въведение: в съвременния свят пълноценната реализация зависи не само от познавателната, но и 
от емоционалната и социална интелигентност на личността. съществува тясна връзка между ус-
пеха на детето в училище и личностното му развитие. взаимодействието между учител, дете, се-
мейство помага на детето да развие лични и социални отношения, умения и ценностно поведение 
в обществото. то придобива поведенчески опит и умения за пълноценен личен и съвместен живот. 
още в предучилищна възраст се създават предпоставки за развитие на тези качества. в детската 
градина и по-специално в подготвителната група детето опознава себе си и изучава основите прави-
ла за съвместен живот в обществото, а това води до развитието на навици, които са в основата на 
гражданския живот . в предучилищна възраст достъп до физическия, мисловния и емоционалния свят 
на детето имат близките му, с които живее и детската градина. 

деца и родители имат нужда да знаят, че за защита на техните права и спазване на родителски 
задължения се грижи и „неутрална“ – трета страна, извън семейството и детската градина.

детската градина е мястото, в което детето за първи път се учи да общува с връстници и въз-
растни, организирани в социална група. игрите в детската група моделират граждански отношения 
и обогатяват социалният опит на детето. днес детето, което познава своите права и отговорно-
сти, е коректив на родителите си, на връстниците и възрастните. детето е радетел за спазване на 
правилата в общуването между хората, то е един „малък“ омбудсман.
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отправна точка при търсенето на предпоставки за полагане на основите на гражданското обра-
зование са държавните образователни изисквания за учебно съдържание по предучилищно възпита-
ние и подготовка. 

цели и задачи на гражданското образование в предучилищна възраст:
1. гарантиране на комфорт и сигурност в близката социокултурна среда.
2. Подкрепа на личностна автономия и доверието в себе си и света.
3. възпитаване на алтернативна компетентност и регулиране съобразно нормите, произтича-

щи от предметната среда и обществото.
4. Формиране на социално ориентирани норми за живот в здравословна и културна среда.
5. стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни и 

национални ценности.
основната идея в учебното помагало „аз съм днешното утре“ е да помогнем на детето да раз-

вие емоционална и социална компетентност за успешно адаптиране към непрекъснато променящия 
се глобален свят. учителят и децата сътворяват заедно съвместната си дейност като обогатява-
що, смислено и вълнуващо преживяване.

учебното помагало „аз съм днешното утре“ включва 7 модула. всеки модул съдържа по няколко 
теми с разработени ситуации – предложени възпитателни цели, интерактивни методи и техники 
за работа в детската градина и в семейството. 

ситуациите могат да се провеждат в избрано от учителя време според потребностите на де-
тето и групата. естествената интерактивност на обучението е в основата на всяка от тях и то-
ва ги прави успешни.

Параметри на концептуалния модел на учебното помагало „аз съм днешното утре“: 
 y да даде обосновани отговори на въпросите за мястото и ролята на човека в обществото, за не-

говите права, свободи и отговорности като гражданин на определена държава и общество, ка-
то член на определена социална общност;

 y да помогне на 5–7 годишните деца за социализирането им в реална ситуация, да усвои необходи-
мите социални знания и умения за участие в разнообразни социални взаимодействия и реализи-
ране на своите права и задължения в обществото;

 y децата да усвоят умения, знания и компетентности по гражданско образование, съобразени с 
техните възможности и интереси /усвояване на културни, исторически, екологични и социал-
ни знания; умения за общуване; формиране на чувство за национална идентичност; толерант-
но отношение към индивидуалните и културни различия на другите; проява на грижи за себе си 
и околния свят; откриване и развиване на собственото аз/.

 y Подготовка за саморегулация от позицията на новата социална роля – ученик.
 y Подготовка за самодисциплина и толериране на личностната автономия като стартови по-

зиции на образованието.
 y откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете чрез използване на лич-

ния му опит (какво детето може да прави, а не – каквото не може), който се рационализира при 
подходящи условия.

учебното помагало „аз съм днешното утре“ систематизира цели, образователно съдържание и 
педагогически технологии, които целят да възпитат социалната способност „адаптивност“, не-
обходима за ориентирането на бъдещия ученик в социалното пространство, даваща му шанс за но-
во равнище на социална компетенция и възможност за промяна в поведенческите нагласи, свързани 
с приемането на отговорностите за изпълняване на новата му роля. адаптивността ще се изграж-
да чрез усвояване на познавателни стратегии за осъзнаване на личностната идентичност – гледни-
те точки за сходство и контраст с другите – близки и чужди, които са в основата на новата пози-
ция на детето при прехода в училище. овладените знания, умения и компетентности, предпоста-
вят връзката между индивидуалните потребности на всяко дете с неговите възможности за жи-
вот и дейност. освен от условията на средата, те зависят и от неговите предразположения и насо-
ченост към бъдещата, привлекателна социална роля „ученик“. цели сe да се постигне стимулиране на 
преживяванията, овладяване на представи и достъпни понятия, преобразуване на поведенчески ме-
ханизми към социално ориентирани норми на поведение, дейност, общуване и комуникация, както в 
обичайната и ежедневна, така и в празнично-творческа среда. така учебното помагало създава осно-
вата не само за опознаване на условията за живот и дейност в средата от възрастни и връстници, а 
и за ново емоционално-положително оценъчно отношение към средата: към средствата на собстве-
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ната ежедневна дейност; лица, продукти, средства и резултати от дейности, типични за близкото 
му обкръжение; норми на поведение, оценки и състояния, определящи саморегулацията му в социална-
та и културна среда; ориентиране в общочовешки и национални ценности.

всички теми имат обща характеристика – целят овладяването на система от представи и уме-
ния, възпитаване на отношение, насочват към преобразуване на детската дейност. освен това вся-
ка една от тях задава определена специфика на конкретната тема в субективния опит на детето – 
насочват го към ориентиране в човешките отношения, системата от социални ценности, предмет-
но-практическата среда, като преобразуване на модели, празничната атмосфера като отношение 
към света и оценяването му в интимен план. конкретните теми осигуряват различни по обем и съ-
държание възприятия, представи, начините за тяхното преструктуриране в индивидуален план – 
оптимизиране на процеса на адаптиране. това не е просто опознаване на условията за живот в сре-
дата, на отношения между обекти и предмети, на норми на поведение, а е възможност детето да 
се превърне в активен участник в истинския живот като творец и партньор на възрастния до не-
го. ориентирането в средата на всяка образователна тема отразява спецификата на превръщането 
на формите на поведение в нормативно обусловена личностна характеристика, т.е. детето придо-
бива умения и способности да мотивира конкретно и адекватно поведението си съобразно собстве-
ните си потребности, отнесени до обществените норми на живот в света. така всеки модул е под-
чинен на важна функция – ориентирането активно да подпомага детето при неговото адаптиране. 

Заключение: гражданското образование обхваща всички аспекти на съвместен живот в групата и 
детската градина. търси се много тясна и действена връзка със семейството. то предполага разграни-
чаване качествата на отделния гражданин (като индивидуална идентичност) и принадлежността 
му към определена група; отчита различията в мненията, ангажираността и интересите на отдел-
ните индивиди, членове на групата. детската градина е мястото, в което детето за първи път се 
учи да общува с връстници и възрастни, организирани в социална група. игрите в детската група мо-
делират граждански отношения и обогатяват социалният опит на детето.

гражданското образование предполага използване на всички средства, за да се изясни свободата на 
личността сама да търси и открива пътища за своето развитие и изява. 
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abstract: This paper presents an example of a creative and festive work with children from Kindergarten. The 
topic chosen is the easter. children learn about the holiday, its symbols and traditions. parents are invited and all 
together – the teacher, the children and the families take part in a small celebration. The work with 5–6 years old 
children is described. The importance of teaching about traditions, symbols and custom is outlined. 
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съвременното дете е обгърнато с богата стимулираща среда, която изгражда типични черти на 
характера. всяко дете има потребност от социални контакти за опознаване и разбиране на своята 
родова принадлежност, на традициите и обичаите, съхранили българския дух и народност. детска-
та градина може да изпълни ефективно своята социална мисия, само ако отговори адекватно на но-
вите обществени потребности, свързани с подготовката на децата като бъдещи граждани, прена-
сяйки, съхранявайки и доразвивайки всичко ценно, натрупано от предходните поколения, за да изгра-
дят те един по-добър свят.

отбелязването на различни обичаи и традиции в детската градина, като форма на педагогическо 
взаимодействие дават възможност на детето да се ориентира в съвременната морално-ценностна 
система на възрастните, както и за традиционните етични норми. тук е характерно, че познание и 
емоция съжителстват естествено. чрез обредите детето се въвежда в определени етикетни нор-
ми на поведение.

за предучилищния период от детското развитие е характерно, че когнитивната и емоционална-
та регулация са развиват, като взаимно се допълват. освен емоции на радост и тъга, за децата са ха-
рактерни и интелектуални чувства, свързани с успеха и удовлетворението от познавателните по-
стижения. в достъпните традиции детето открива народната мъдрост.

По време на отделните традиционни ритуали се развиват и социални чувства: емпатия, толе-
рантност, приятелство, добронамереност, обич към близките. чрез натрупаните по този начин 
знания се предават от поколение на поколение натрупания опит и народностна философия. създава 
се и по-здрава връзка и активно взаимодействие между родители и детска градина.

традициите и обичаите са важна и неизменна част от бита на един народ. децата трябва да зна-
ят за тях от най-ранна възраст, за да се научат да ги пазят и почитат. това бяха и моите мотиви да 
реализирам открита ситуация пред родителите на тема: „великден, традиция и символи“. 

в настоящата статия се описва интегрирана обучаваща ситуация по образователни направле-
ния социален свят и изобразително изкуство в трета възрастова група 5-6 годишни деца. темите и 
задачите по двете образователни направления са съответно:

образователно направление социален свят – тема: „чук-чук, яйчице“. 
задачи: 
възприемане на начини за организиране на обстановката за приложно-продуктивна и практиче-

ска дейност при подготвяне на символична празнична среда за отбелязване на великден. 
разбиране значението на типични за празника символи (великденски яйца, обреден хляб) и начини 

за поздравяване.
Повишаване на педагогическата култура на родителите и засилване на личното им участие при 

познавателния процес.
образователно направление изобразително изкуство. ядро – художествено пресъздаване. тема – 

„великденски яйца“. 
задачи:
 y художествено пресъздаване на народната традиция.
 y конкретизиране представите за багрене и украсяване на великденски яйца.
 y използване на различни графично-декоративни елементи, за да се превърнат яйцата в „писани“.
 y изразяване на емоционално-оценъчно отношение към резултатите от изобразителната дей-

ност и положително отношение към празниците, обичаите, традициите и желание за актив-
но включване в тях чрез приобщаване към културни еталони и общочовешки ценности.

за реализиране на откритата ситуация бе осъществена предварителна подготовка:
 y изработване от децата в занятията по изобразително изкуство на поставки за яйца, 

апликации, оцветяване на великденски картинки.
 y разучаване на различни декоративни елементи за украса.
 y научаване на стихотворението „великден“ от атанас цанков, песните „чук, чук яйчице“, “ве-

ликденски камбани“, разучаване на великденско хоро.
 y Подготовка заедно с деца и родители на благотворителен великденски базар.

методически указания за реализиране на ситуация: „великден, традиция и символи“.
създаване на празнична среда. стаята е украсена с предварително оцветени от децата големи 

хартиени яйца. в голяма кошница са поставени изработените от малките художници поставки за 
яйца. Пред мултимедията е поставен красив китеник, на който сядат децата. в другия край на ста-
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ята е разположена блок маса с великденска пита (в средата, на която има място за първото бояди-
сано червено яйце), иконата на света Богородица, пастели за декоративно рисуване върху яйцата и 
предварително разтворени бои за оцветяване на яйцата.

ход на ситуацията
въвеждане в темата: учителят разказва за празниците идващи от далечни времена и как тра-

дицията на тяхното отбелязване се е съхранила до наши дни. Празниците носят духа на българите 
и са като живи въгленчета, светещи през годините на времето. въгленчета от старо бащино огни-
ще, от които лумва силен, буен огън. всеки от нас трябва да спазва традицията в отбелязването 
на такива дати в официалния и църковния календар. така ще можем да се съхраним и опазим завеща-
ните от нашите прадеди обреди и ритуали, които ни правят българи и бележат нашето самосъзна-
ние като народ.

на фона на слайд шоу от снимки със символите на великден педагогът разказва за исус и чудото 
на неговото възкресение преди повече от 2000 години. запознава децата със създалата се традиция да 
се отбелязва всяка година този празник. През цялата велика седмица е прието семейството да ходи 
ежедневно на църква. в четвъртък там се осветява по едно яйце за всеки член от семейството. яй-
цата се боядисват на велики четвъртък или събота сутринта, преди изгрев слънце. наричат се „пи-
сани“ или „шарени“. яйцето е символ на началото, на прераждането, на обновлението в природата. 
смята се, че първото боядисано яйце има магическа сила. то задължително е червено. с него се тър-
кат бузките на децата – да са здрави и червени.

вниманието на децата се насочва към втори видео клип със запис от богослужение по случай раз-
пети петък в Бургаския храм „свети иван рилски“. учителят обяснява какво символизира ритуала. 
на велики петък е разпънат исус христос. това е най-тежкият ден в годината и се нарича разпети 
петък. християните ходят на църква и оставят дарове и цветя. свещениците пеят и четат мо-
литви, като обикалят около маса, която символизира гробът на христос. кадят със запален тамян. 
смята се, че неговата миризма гони злите духове надалеч. когато службата свърши, всички присъст-
ващи минават под масата и се молят да се отдалечи смъртта от тях, за здраве и щастливи дни. на 
тръгване всеки отнася в своя дом цвете, за здраве и дълъг живот. на велика събота се правят послед-
ни приготовления за празника. Почиства се къщата и се омесва празничната погача с червено яйце по 
средата. месят се козунаци и се пече агне. в събота срещу неделя се ходи на църква и от там се дона-
ся вкъщи запалена свещичка. християните, когато се срещнат се поздравяват с „христос воскресе!“, 
а отговорът е „во истина воскресе!“.

децата повтарят поздрава, за да го научат.
следва кратка смяна на дейностите, в която децата изявяват своите таланти, като поздравя-

ват родителите си с предварително подготвена художествена програма: песента „великденски кам-
бани“, стихотворението „великден“ от атанас цанков, песента „чук, чук, яйчице“. 

Педагогът насочва децата да застанат около масите и с пастели да превърнат своето яйце в „пи-
сано“, или „шарено“. докато децата рисуват учителят боядисва първото яйце в червен цвят и с не-
го прави кръстен знак по бузките на всяко дете, като обяснява, че така прави всяка стопанка на къ-
щата и след това яйцето се слага в средата на великденската пита, а после се съхранява до другия ве-
ликден, под иконата на света Богородица.

Преподавателят обяснява, че най-щастливи на великден са децата, които се борят с писани яйца 
за здраве и тайно се надяват тяхното яйце да стане „борак“, т.е. с най-здравата черупка. за да про-
дължи създалото се празнично настроение под звуците на музика децата играят предварително раз-
учаваното великденско хоро. след това учителят разчупва с ръце великденската погача, като обяс-
нява, че на този ден не е прието да се използва нож за рязане, за да не избяга късметът от къщата. 
Питата е украсена с кръст и различни шарки, които са символи на желанието на стопаните за здра-
ве, сила и плодородие. в края на откритата ситуация, децата приканват своите родители заедно да 
разгледат богатия и разнообразен великденски базар.

Заключение
Поради спецификата на своето умствено и емоционално развитие, детето в предучилищна въз-

раст има нужда да се включат различни възприятия, за да останат в неговото съзнание трайни зна-
нията, които получава по време на педагогическото взаимодействие. отбелязването на различните 
обичаи и традиции от светския и религиозния календар остават незаличими следи в детското съз-
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нание, много радост и дълбоки преживявания, изпълнени с ярки, интересни образи и съдържание. чув-
ствата и интелектуалните емоции, които пораждат са фактор, който определя самосъзнанието, 
родовата принадлежност и социалното поведение на личността.

обстановката, съдържанието, дейностите и впечатленията от тях са първооснова за форми-
ране на ценности, основани на социални контакти за опознаване и разбиране на света. в процеса на 
социализация на децата пред педагозите стои задачата да намерят правилния подход, за да изгра-
дят личности, които са отговорни пред обществото, личности, чието социално поведение е в духа 
на мира, разбирателството и толерантността. в тази връзка детската градина е институцията, 
призвана да откликва първа на промените в обществото, да създава условия и възможности за социа-
лизация на децата, за изграждането на морални и културни ценности, определящи поведението на 
детето в демократичното общество.

д-р Марияна костадинова костадинова
Детска градина „Джани Родари“, гр . Гоце Делчев

ИНТЕРАкТИВНИ ИГРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

inTeracTiVe gameS for educaTion
mariana Kostadinova Kostadinova
Kindergarten „gianni rodari“, gotse delchev

abstract: We offer an innovative and tested in practice methodological development of games through which 
children are taught. learning through games and computer information technology is based on development of 
key competencies related   to basic educational directions /native language, foreign language, mathematics, nature, 
social environment/. By applying a new modern and contemporary approach to training and interaction is formed 
in children, their teachers and parents a broad worldview and strive for creative thinking and implementation. 
When this happens at a young age, it gives children a strong impetus for development throughout life. This achieves 
increased efficiency of teaching and education and a modern and better european education.

Keywords: interactivity, games, key competences, education.

живеем в съвременното информационно общество, където интерактивността се свързва, като 
алтернативна база за реализация на информационните технологии. но аз искам да ви насоча, към един 
друг много важен аспект на развитие на това информационно общество. обграждането с все по-но-
ви и развити техники и технологии изисква и нови компетентности, които да отговарят на нови-
те тенденции на развитие на обществото, което макар базирайки се на компютрите и интернет 
пространството, в центъра си остава човекът – субектът и то не самоцелен, а във взаимовръзка с 
другите хора /субекти/. това означава търсене и изграждане на социални връзки и взаимоотношения. 
дори боравейки с куп информация, нови техники и технологии, човек създава свои общности или се 
включва в социални общности, било в интернет пространството, било в самото обкръжение, в кое-
то живее. ето защо говорейки за интерактивност, е важно да се насочи вниманието към социални-
ят аспект на съвременното обучение. 

в настоящата статия целта, която си поставяме, е: да предоставим на учителите, родители-
те, студентите и по-широк кръг читатели, интерактивни игри за обучение, по-конкретно за роден 
и чужд език, отговарящи на съвременните тенденции на развитие. 

задачите, които са свързани с постигането на целта са:
 y да се определи същностната значимост на интерактивността.
 y да се изследва играта като дейност за обучение.
 y да се разработят интерактивни игри за развитие на ключови компетентности.

основната идея е децата да знаят и могат да се справят с реални ситуации в живота. за това те 
се нуждаят от развитие и усвояване на ключови компетентности за езикова култура, /роден и чужд 
език/, математическа култура, умения за екологична и социална култура.

новите реалности на глобализиращото се информационно общество изместват познатите 
понятия, залегнали в училище. учебниците активно се преобразуват в информационни източници 
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(интернет, видео, телевизия), защото животът наистина се състои не само от книги. знанията, ка-
то самоценност прерастват в компетентност, защото животът не е пасивен, а много променлив. 

наскоро се постави под съмнение твърдението, че учителят е главният и основен източник на 
знание. съвременният учител вече не може да е глашатай, трансформатор на някоя „недосегаема ис-
тина“, а трябва да бъде организатор на сложната, упорита работа на учащите се, за решаване на 
творчески задачи достигащи до научни знания, не само усвояването на крайния резултат, а откри-
ването на възникнали проблеми, алтернативни подходи и противоречия. 

основополагащото за успешното развитие на идентичността на съвременният човек и негово-
то участие в междукултурната комуникация, ще способства за участие в културен диалог и разби-
ране смисъла, в неговата реализация. 

ключовите, базови компетентности на личността се явяват комуникативните компетент-
ности. дейността на личността се реализира от модела на съпреживяното на човек с общозначими 
културни перспективи. ето един най-общ модел на комуникативните компетентности предста-
вен от с. а. гончаров [1, с. 75-76] .

модел: 
аз → моето пространство – време → моята култура → моята страна → световната култу-

ра и едновременно с централизацията и актуализацията на субективността аз ← моето простран-
ство – време ← моята култура ← моята страна ← световната култура.

това се оказва не само образователен маршрут, а преди всичко проект на жизнената дейност 
в пространството. основното в този модел е общото значение и връзката с главната особеност 
на културата в цялост – с нейният комуникативен характер, които определя и комуникативната 
същност на човешката личност и човешката дейност. 

след всичко изложено, трябва да поставим единствената значима изходна теза за развитието и 
успешната реализация на личността: това е развитието на ключовите компетентности. едно от 
условията за формиране на самоопределящата се личност се явява съществуването на образовател-
ното пространство. това образователно пространство, трябва да дава възможност на всеки обуча-
ващ систематически да избира способността за осъзнато съотнасяне на „искам“ и „мога“.

децата навлизат много бързо в съприкосновение с новите технологии. информацията, която по-
лучават е безкрайно голяма. една от задачите на образователното пространство е да даде правилна-
та посока на търсене и използване на тази информация. необходимо е едновременно с компютърни-
те технологии да се овладяват и общочовешките отношения. 

ИНТЕРАкТИВНОсТ . какво е интерактивност? 
в преподаването, използването на този термин се свързва с психологически термин „интерак-

тивност“, което означава „взаимодействие“ [2, с. 176]. значението на термина „интерактивни ме-
тоди“ се състои от определението за „метод“ и „интерактивни“ (взаимодействие). метод в препо-
даването се интерпретира, като начин на целенасочено взаимодействие на педагога и учащите се за 
решаване на педагогически задачи, т.е. за развитие. в понятието „интеракция“ могат да бъдат раз-
делени в два компонента: „интер“ – между; „акция“ – повишена активност. По този начин, интерак-
цията може да се тълкува, като активна дейност между няколко субекта. 

съответно, интерактивни методи – методи на целенасочена активно междусубектно взаимо-
действие на учителя и учениците за създаване на оптимални условия за неговото развитие [3, с. 5]. 
учебния процес, се основава на използването на интерактивни методи на обучение, организиран с 
включване на участие в процеса на обучение на всички учащи се, без изключение. съвместната дей-
ност означава, че всеки допринася своя собствен принос. в хода на дейността става обмяна на зна-
ния, идеи, начини на действие. организира се индивидуална, отборна и групова дейност, използва се 
проектна работа, ролеви игри и други.

интерактивното обучение предполага напълно конкретни и прогностични цели. една от тези це-
ли се изразява в създаване на комфортни условия за обучение, при които учащите чувстват своята ус-
пешност, своята интелектуална същност, която прави продуктивен самият процес на обучение. При 
сравнение с традиционните, интерактивните методи в голяма степен съответстват на същността 
на педагогическият процес, моделират конструктивно и продуктивно педагогическо взаимодействие.

ИГРАТА . какво е играта?
ще започна с един постулат на димитър к. димитров, които казва „уникалната и универсална 

човешка дейност: играта“ [4, с. 20]. в този постулат са крие важността и отговора, на въпросите 
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какво е играта ? и защо играта е толкова важна?.
въпреки наличието на многобройни определения за играта все още не съществува общопризнат 

критерии за разкриване на нейната същност паралелна на съвременните тенденции на развитие на 
обществото, в което живеем. днес не можем да си представим децата, а и ние възрастните без ком-
пютърните игри. и докато преди игрите се възприемаха, като средство за забавление и обучение на 
децата, днес в информационното общество се програмират и са предназначени за малки и големи. 
всички играем на компютрите, лаптопите, таблетите, телефоните. 

единствено д. димитров изказва своето значимо прозрение. на базата на разширено и задълбо-
чено проучване, което провежда, той разкрива контекста на общата теория за играта. „По типа на 
своята детерминация играта изглежда свободно от влиянието на обекта разгръщане на иманентни-
те качества и способности на субекта, но зад тази относителна автономност трябва да се види 
специфичен способ за възпроизвеждане на структурата на активността на субекта. същевременно 
в играта се възпроизвежда и организацията на субективното поведение и преди всичко – обобщени-
ят смисъл, информационният аспект на това поведение в имитационно моделирани ситуации. 

доколкото в играта се отразяват прогнозирани варианти на вероятното бъдеще, явно тя из-
пълнява ролята на средство за подготовка за него, чрез вътрешно приспособяване и формиране на гъ-
вкаво модифицираща се структура от способности.“ [5, с. 95-97]. 

д. димитров дава определение за играта: „играта е специфична, уникална човешка дейност с ре-
шаваща роля за личностното и общото психично развитие през периода на предучилищна възраст и 
при жизнено значение за социалната успешност и самоактуализацията на личността. със самоцен-
ния си характер: предимно процесуалната си мотивация, превръщаща я в самоудовлетворяваща се 
дейност; с възможния друг смисъл и структурно-времевата си обособеност от реалната ситуация, 
и особено: свободата – като най-дълбока, нейна същност, играта напълно съответства на решава-
щото условие за съществуването и саморазвитието на личността.“ [4, с. 46].

човешката игра е самоценна и самоудовлетворяваща се дейност. д. димитров дава определение 
за игровата технология като „системно изграждана процесуално-структурна цялостност от вза-
имносвързани процедури за целенасочено създаване на дейностите и педагогическите разновидности 
на играта“ [6, с. 23].  

имайки предвид всичко това, възниква и необходимостта от изготвяне на обща методика за 
обучение и възпитание на децата, чрез играта. доказано е, че играта е изключително добър и ефекти-
вен метод и подход за обучение и възпитание на децата особено от предучилищна възраст и начално 
училищна възраст. игрите дават богати възможности за цялото психическо развитие на детето, 
за непосредствен контакт с действителността, за извършване на желана учебна дейност, за разно-
образно словесно общуване в една социална и културна среда.

във всички училища игровата дейност е основен метод на обучение за децата от предучи-
лищна възраст и начално училище. затова темата на проекта може лесно да стане част от учебния 
материал и учебното съдържание, засягащ роден език, математика, чужд език, природознание, изку-
ство, битова и конструктивна дейност, природен и социален свят и други. интегрирането на ос-
новните образователни направления, чрез игрите, ще покаже не само ясна диференциация и прогре-
сия през учебното време, но ще насърчи децата да общуват едни с други.

Интерактивната игра като дейност за обучение и развитие на ключови умения
Проследявайки пътя на детето към живота в семейството и в по-големите социални групи, към 

които то трябва да се причисли и да изпълнява съответни социални роли, става ясно че този процес 
на усвояване на правилата и нормите включва различните системи и модели на културата – език, мо-
рал, познание, философия, религия, обичаи и тъй нататък. 

оказва се, че все повече деца трудно се справят с овладяването на тези умения. трудностите 
произтичат от прилагането на остарели и не дотам интересни методи на обучение. това води до 
липса на мотивация и интерес у децата да учат. трудностите произтичат и от бързо променящи-
те икономически, географски и социални условия за всички европейски страни. трудностите възник-
ват и от все по-големият обем от информация, която достига до децата и техните родители и 
учители, и как най-правилно и лесно да бъде насочена и целесъобразно използвана. решаването на тези 
проблеми само от един учител, едно училище, една общност е трудно и непостижимо.

така възниква необходимостта да се търсят най-подходящите съвременни форми и методи на 
обучение и възпитание, които ще създадат интерес, желание и мотивация у децата да овладеят най-
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добре основните ключови умения. овладяването на тези умения, трябва да подготви децата за бъ-
дещата реализация и бързо променящите се съвременни условия на живот. 

създаването на интерактивна образователна среда е предпоставено и от привеждането в съ-
ответствие на използваната система от методи, форми и средства на обучение с изискванията на 
новата идейност за създаване на европространство за образование и високо качество на педагогиче-
ския процес, чрез педагогическо взаимодействие. основната цел и идея е децата да знаят и могат да 
се справят с реални ситуации в живота. за това те се нуждаят от развитие и усвояване на ключови 
умения за езикова култура, /роден и чужд език/, математическа култура, умения за екологична и со-
циална култура. в търсене на подходящи и ефективни предпоставки за реализация на успешна дей-
ност, която да бъде най-подходяща база за обучение на децата и учениците, се разработиха интерак-
тивни игри за овладяване на ключови компетентности, които са водещи в съвременната образова-
телна система. 

така се разработи образователен проект, който в процеса на успешна реализация представя ино-
вативни разработки за една реализирана идея на тема: „знам и мога. интерактивни игри и компю-
търни технологии за модерно образование на европейските деца“.

в този проект се обединяват усилията, идеите и опита на учителите и преподаватели, от раз-
лични европейски детски градини и училища от България, латвия, унгария, румъния, Полша и испа-
ния, за изготвяне на обща методика за обучение и възпитание на децата, чрез интерактивни игри. 
използването на играта като най-подходящ методически подход, като дейност за обучение и разви-
тие на ключови компетентности у децата. 

в проекта се използват съвременните възможности на информационните компютърни техноло-
гии за повишаване ефективността на преподаване и възпитание и постигане на едно модерно и добро 
европейско образование. самата структура на методическата работа се разгръща поетапно и над-
граждащо. децата играят на игри тематично разделени по образователни направления. всички иг-
ри се овладяват и разучават от децата, както на техният роден език, така и на английски език. По 
подходящ начин в игрите, децата научават основните понятия и на различните европейски езици 
на партньорските страни в проекта. По този начин се постига още по-голям ефект при овладяване-
то на ключови умения.

в настоящата статия представяме една от тридесетте интерактивни игри за обучение. 
интерактивна игра – за развитие на ключови компетентности за майчин език и чужди езици.

заглавие: „казвам се...Бинго“ 
играта е представена от основно училище: 
cra „la encina“, град cogolluDo (guaDalaJarа), исПания
участници: Брой от 8 до 20. 

образователни задачи:
 y да се   развият способности у децата при подготовката на изучаване на буквите по мотиви-

ращ начин.
 y да се затвърди връзката между звуковете и писмените знаци на буквите.
 y да се   развие и усъвършенства концентрацията.
 y да се   прави визуална разлика между различните букви.

игрови задачи:
 y участниците да постояват правилно стикерите върху името си.
 y да се спазват правилата на играта.
 y детето, което най-бързо постави всички стикери върху всяка от буквите в името му е побе-

дител.

Правила:
 y всяко дете получава карта с изписано на нея името му. 
 y всяко дете получава стикери, отговарящи на броя на буквите в името му.
 y Победител е този, който постави всички стикери върху всяка от буквите в името си.
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описание: на всяко дете се дава карта с изписано на нея името на детето. за предпочитане е име-
ната да са изобразени с големи и ясни букви. на децата се дават и стикери, отговарящи на броя на 
буквите в името. след това, учителката изписва всяка буква от азбуката на отделен лист хартия. 
всички листчета/буквички се поставят в торба. Буквичките в торбата се разбъркват и се тегли 
листче по листче и всяка буква се назовава от едно дете. децата като чуят дадена буква от името 
си, поставят стикер върху нея. детето, което най-бързо постави всички стикери върху всяка от 
буквите в името му е победител, както в играта Бинго. 

разработените игри се разучават от децата, както и се обучават с компютърен картинен реч-
ник ”аз и моите европейски приятели”, чрез които овладяват основните езикови системи и модели 
на звуков анализ и синтез на родният си език, както и на чужд език.

ИЗВОДИ:
 y от практиката установихме, че учебното познавателно съдържание предлагано на децата от 

предучилищна възраст, систематизирано и нагледно представено, като рр презентация за-
труднява децата. 

 y в процеса на преподавателската работа се изработва и технология за усвояване на ключови по-
нятия свързани с ключовите компетентности.

 y след като се усвоят ключови понятия, децата могат да ги прилагат и с рр презентациите. 
 y най-достъпна и изключително лесна и интересна форма за тази възраст си остава играта. 

имайки предвид новите тенденции на развитие на съвременния живот и изхождайки от педаго-
гическата практика, е необходимо да се откликне на динамиката, като се насочим към усвояване на 
новите компетентности, към социализацията, към екипността на работа, към забавния и интере-
сен начин на развиващото обучение, чрез игри базиращи се на интерактивността.

важността на статията, се основава на значимостта на постигнати високи резултати в прак-
тически реализиран образователен проект, разкриващ обучаващата преподавателска дейност за раз-
витие на ключови компетентности у подрастващите. 
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ЕфЕкТИВНИ фОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙсТВИЕ МЕЖДУ ПРОфЕсИОНАлНОТО, 
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abstract. in today’s competitive environment a major challenge for educational institutions is to improve 
their interaction with the business, which requires the introduction of effective forms of interaction between them. 
in conclusion it can be noted that the conduct of joint events and initiatives at regional and national level between 
representatives of business and educational environments will improve the interaction between them and help 
achieving their goals.

Keywords: interaction, forms, initiatives, needs, realization

През последните години все по-усилено се говори за подобряване на връзката между бизнеса и на-
уката. за целта се организират и провеждат редица форми, инициирани от представители на обра-
зователни институции, общини, неправителствени организации. в повечето случаи активни са об-
разователните институции предвид на това, че имено те са заинтересувани от бързата реализация 
на специалистите, които обучават, защото тя е заложена като основен критерий за определяне на 
рейтинга на висшите училища и произтичащото от това държавно финансиране.

от друга страна динамиката на пазара на труда и потребностите на бизнеса от конкретни спе-
циалисти, води до търсене на ефективни форми на сътрудничество, в които активни стават и по-
требителите на кадри. ето защо създаването на възможности за удовлетворяване на потребности-
те от съответните специалисти се превръща в приоритет не само в регионален, но и в национален 
план. в този смисъл политиките на заинтересованите лица и институции са насочени към обединя-
ване на усилията за сътрудничество и колаборация. 

целта на настоящото проучване е: да се обменят добрите практики за някои форми на взаимо-
действие между медицински колеж на тракийски университет, община стара загора и бизнес среди-
те в регионален план. 

материали и методи: извършен е анализ на документи и пряко анкетиране на 11 работодатели и 
32 наставници от клиничните бази на територията на две области – стара загора и казанлък. Про-
учването се извърши за периода месец март – май 2015 г.

резултати и обсъждане. Периодичното проучване мнението на работодателите и потребно-
стите на бизнеса от специалистите, които подготвят училищата очертава перспективите за 
тяхната реализация. участието в организирани форми за обмен на информация и добри практики 
между образователните институции и бизнес средите създава възможности за директни контак-
ти, популяризиране на специалностите и гарантиране на бързата реализация на завършилите. ефек-
тът при тези форми е многостранен и засяга всички участници – учащи, работодатели, образова-
телни институции и пазара на труда. 

При анализ на документацията за периода март – май 2015 г. се установи, че медицинският ко-
леж участва в две организирани форми от община стара загора за реализиране на контакти и съ-
трудничество с бизнес средите и образователните институции: участие в кръгла маса „какво оч-
акваме от образованието?“ и областната панорама на професионалното образование и кариерно 
ориентиране. кръглата маса се проведе на 15 април 2015 г. за открит диалог за образованието в се-
дем града в България. в софия се проведе заключителната онлайн дискусия, в която с представи-
тели на министерство на образованието и науката, бизнеса, неправителствения и културен сек-
тор се разисква въпроса за мястото на ценностите, културата и изкуството в образователна-
та система.
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медицинският колеж участва и в областната панорама на професионалното образование и кари-
ерно ориентиране на 28 април 2015 г., която се провежда за трета поредна година от община стара 
загора. целта на събитието е да предостави информация на младите хора и да ги подпомогне да на-
правят своя персонален избор на специалност, която е съобразена с потребностите на бизнеса в ре-
гиона. Присъствието на работодателите им предостави възможността да се запознаят със знания-
та и уменията на обучаващите се в съответните професионални направления.

много важна е и рекламата при кандидат-студентската кампания, която тракийски универси-
тет за втора поредна година провежда чрез директен контакт с учащите и презентации на място 
в средните и професионалните училища в региона. 

особено ценна информация за добро сътрудничество се получава при директен контакт и с ра-
ботодателите. в тази връзка мк работи активно за осъществяване на срещи, не само в условията 
на университета, но и при посещения на място в клиничните бази в региона и извън него. През месец 
май се проведе среща между директора на общинската болница в свиленград и неговият екип с ръ-
ководството и студентите на мк за търсене на специалисти – медицински лаборанти и предлагане 
на условия за работа. Привличането на завършили медицински специалисти чрез директни контак-
ти на работодателите с висшето училище е практика, която при дефицита на здравни професио-
налисти се прилага все по-често. 

клиничната практика, която съставлява повече от половината от часовете по учебен план за 
медицинските специалности е важна предпоставка за избор на потенциални кандидати за работа в 
съответните отделения на даденото лечебно заведение. Проучването на мнения на наставници и 
работодатели относно нивото и качеството на подготовка е утвърдена политика на мк. резул-
татите от последното проучване, проведено през април-май 2015 г., показва, че по-голямата част 
от изследваните наставници дават много добра оценка за нивото на теоретичната и практическа-
та подготовка на студентите. Препоръките, отправени към мк, са в посока организиране на срещи 
между наставници и преподаватели, съвместни инициативи, участия в научни форуми и в курсове 
за усъвършенстване на педагогическите им компетенции. Подобряване на взаимодействието между 
висшето училище и клиничните бази е важен приоритет на който и двете стани отдават необхо-
димото значение [4].

а. андонова подчертава, че „намирането на оптимален модел на организация на клиничното обу-
чение на студентите е процес изискващ координация и сътрудничество между преподаватели и нас-
тавници, между висшите медицински училища и базите за обучение“ [1]. на базата на свои проуч-
вания с преподаватели, наставници и студенти авторката предлага „Примерен план за обучение на 
наставниците и организация на практическото обучение“ [2]. Прилагането му в практиката ще оп-
тимизира практическото обучение на бъдещите медицински специалисти. Подобряване на взаимо-
действието между висшето училище и клиничните бази е важен приоритет на който и двете ста-
ни отдават необходимото значение.

в обобщен вариант предлагаме някои форми на взаимодействие между професионалното, висше-
то училище и бизнес организациите, които имат значение за подобряване на колаборацията, и кои-
то прилага в своята дейност мк при тракийски университет (Фиг.1).

 y участие на висшите и професионалните училища в организирани форми, съвместно с бизнеса 
на регионално и национално ниво;

 y реклама на висшето училище и специалностите (презентации на място в средните училища);
 y директен контакт между висшето училище и работодателите;
 y проучване на пазара на труда от необходимите специалисти;
 y проучване на мненията на работодателите;
 y организиране на курсове за усъвършенстване на комуникативните и педагогическите компе-

тенции.
на базата на гореизложеното се очертават следните изводи:
1. в съвременните условия се отдава все по-голямо значение на връзката между професионално-

то, висшето образование и бизнеса.
2. медицинският колеж при тракийски университет прилага разнообразни форми за подобрява-

не на колаборацията с потребителите на завършилите медицински специалисти.
3. за да има ефект от формите на взаимодействие е необходима мотивация и заинтересова-

ност на ангажираните страни.
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Фигура 1. Форми на взаимодействие между професионалното, 
висшето училище и бизнес организациите

в заключение може да се отбележи, че провеждането на съвместни мероприятия и инициативи на 
регионално и национално ниво между представители на бизнеса и образователните среди ще допри-
несе за подобряване на взаимодействието помежду им и постигане на целите им. 
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1 . inTroducTion
in 1989, pursuant to the adopted social agreements, began in poland a deep process of change in all areas of the 

functioning of the state. Their goal was to exit the deep economic crisis and to introduce the principles of function 
of a democratic state with the same basis as the countries of Western europe. These changes took place for many 
years and their implementation involved the need to solve many social and economic conflicts. as a result of their 
introduction, however, they achieved two main strategic objectives: in 1999, poland joined naTo, and in 2004, it 
became a member of the european union.



150

ОбразОвание и технОлОгии

of the two, joining the european union had particularly large economic and social consequences. The 
commitment to adopt rights and standards of conduct common with other member states caused a social 
and economic change, the effects of which were both positive, such as the restructuring of the economy or the 
construction of infrastructure, and negative, such as, for example, the intensification of economic emigration.

The changes also covered the polish education system, including the system of vocational training. inherited 
after 40 years of a centrally planned economy based on large state-owned enterprises and multi-annual development 
plans, it had been created to ensure the supply of skilled workers in specific occupations. The result was a privileged 
role of vocational education, which in 1990 enrolled nearly 63% of the trainees in secondary schools [1].

after 1990, in the conditions of a spontaneously growing economy, based mainly on small and medium-sized 
private companies, such vocational education model proved to be ineffective. Dynamic changes in the sphere of 
economics, the collapse of a huge number of large state-owned enterprises and even entire industries, as well as 
the introduction of new technologies resulted in the need for changes in the way of vocational training. its large 
inertia and slow response to changes in the labour market meant that vocational school graduates trained in the 
traditional way frequently found themselves unemployed.

at the same time attempts to remedy this situation, based on a simple analysis of the needs of the labour 
market, did not cause any reaction and no forecast of demand for staff in the near or distant future was made.

in the long run, this situation became unacceptable and hence attempts to adapt the vocational education 
system to the existing conditions of the society were made, which resulted in two education reforms – the first 
introduced in the late 90s of the twentieth century and the second, introduced in 2012.

The purpose of this paper is to present the development of vocational education in poland in the years 1990 – 
2015 at different educational levels.

2 . The 1999–2002 VocaTional educaTion reform
from September 1st, 1999, basic education according to new rules started. first of all, training time was 

reduced – at the primary level from 8 to 6 years and at the secondary level from 4 to 3 years. in primary education, 
a new phase – a 3-year junior high school – which allowed for the separation of children under the age of puberty 
from younger children was introduced. The junior high school concludes with a special examination, the results of 
which play a decisive role in choosing the high school.

from 01.09.2002 the first graduates of junior high schools continued their education in high schools on new 
rules. in addition to existing types of schools, so-called profiled high schools were created, in an attempt to connect 
the idea of general education and vocational training in one of 14 directions.

vocational education at the high-school level was implemented in one of the following types of schools:
 y vocational schools;
 y technical colleges;
 y vocational post-secondary schools;
 y profiled high schools.

an essential element of education reform in 1999 was to reduce the importance of vocational training while 
promoting general education and higher educational attainment. The rationale for this idea seemed to be that 
after 1990 the largest group of the unemployed were people with primary and vocational education, while people 
with higher education had no trouble finding a job. lack of concern for the state of vocational education and 
information policy meant that in place of vocational schools began to form local humanities-focused high schools, 
with low costs of education. This process was generally supported by the local authorities, to whom educational 
tasks fell in the framework of the territorial reform.

These phenomena were deepened by the 1997 – 2002 economic crisis, which caused a drop in production and 
a rise in unemployment, as well as changes in the structure of the economy and the loss of the dominant role of 
the industrial sector to the service sector, based on small private companies. The collapse or privatization of large 
industrial plants resulted in school closures, which also affected the growth of unemployment amongst the youth 
who ended education at the primary level.

The introduction of the reform entailed the necessity of changes in the curricula, the preparation of new 
textbooks and other teaching aids and taking into account the impact of new information technologies for 
continuing education. at the same time they changed the requirements for the teaching staff and introduced 
an entirely new career path. in the case of the curriculum, each institution obtained the right to determine a 
detailed program, which had to meet only the requirements defined at the central level minimum standards of 
education. The teacher gained the right to choose textbooks, which had to include teacher requirements related to 
the implemented program.
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The quality of education in high schools, including vocational high schools, was to be assessed by standard 
examinations uniform for the whole country, conducted and reviewed by an external committee. These exams 
also acquired the status of entrance exams to universities, and enrolment of candidates into studies started to be 
decided by a contest of matriculation certificates.

in vocational high schools, the result of an additional vocational examination assessed the attainment of 
vocational skills.

The necessity to meet a number of conditions and lack of proper education financing from the state budget 
meant that the implementation of the reform encountered major difficulties and did not bring the expected results. 
analysing the 1999 – 2002 reform from a present point of view, it is clear that its implementation resulted in a 
complete regression of vocational education in addition to securing the circulating opinion according to which 
this type of education was chosen by the weakest students, with very small aspirations. The best proof of these 
assertions is the decrease in the number of vocational schools and the number of their graduates in the overall 
balance of pupils. figure 1 shows the change in the number of vocational schools in the years 1990-2012 [2].

Fig. 1: Number of vocational schools in Poland, 1990-2011.

figure 2 shows the percentage of graduates of different types of schools in the overall balance of graduates in 
the years 1990-2013 [3].

Fig. 2: Percentage of graduates of different types of schools within the Polish educational system, 1990-2011.

on the other hand, the reform contributed to changes in the structure of education, increased the general level 
of education of the society and brought the education system closer to that of the developed Western countries. 
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The data shown in figure 2 show that within 20 years there has been a reversal of the structure of education: while 
in 1990 more than 40% of all graduates were graduates of vocational schools and 10% were university graduates, 
in 2012 graduates of vocational schools was below 10 % and university graduates constituted more than 40%.

very soon, because after only several years of the implementation of the reform, it became clear that its 
assumptions with regard to vocational education were incorrect and contrary to current trends in highly developed 
countries. The effects of the reform caused major disturbances in the labour market.

3 . The 2012 VocaTional educaTion reform
With the development of the polish economy and its adaptation to the new conditions of functioning in the 

framework of the european union and the global economy, the discrepancy between the qualifications of graduates 
of various types of secondary schools and universities and the expectations of employers became increasingly 
clear. in many areas, paradoxes occurred: subsequent years of graduates fed the ranks of the unemployed while 
employers sought workers – specialists in the various fields of the economy. rising unemployment among young 
people have a negative impact on the economy and social life, and fostered emigration of young people to Western 
europe – mainly germany and the united Kingdom. Therefore, after only a few years since the 1999 – 2002 
reform, the ministry of education started the work on changes in the education system that would make it able 
to respond to the real challenges of the economy. These involved mainly the vocational training system and took 
effect from the school year 2012/2013 onwards.

The basic assumptions of the 2012 education reform are as follows:
 y a change in the approach to vocational training, from traditional education to education based on the 

acquisition of qualifications:
 y qualifications are components of the profession, and professions are usually based on one, two or up 

to three qualifications;
 y each individual qualification is evaluated in an exam conducted during the education and resulting in 

a certificate from the regional centres of Quality education;
 y to obtain a certificate of completion of a vocational school in addition to obtain a certificate of 

professional competence, it is also required to complete education in general knowledge;
 y qualifications can be learnt both in schools and through participation in qualifying vocational courses;

 y the introduction of a new core curriculum, which describes the desired effects of education, leaving schools 
to develop specific programs to achieve them;

 y close ties of vocational education with the needs of the local labour market;
 y the introduction to junior secondary vocational counselling specialists, whose task it is to define the 

professional aptitude of graduates;
 y a change in the structure of secondary schools through the liquidation of profiled high schools and 

supplementary schools for adults, leaving only the following types of schools:
 y a three-year vocational school after graduating from which, and after passing specific examinations, a 

graduate can obtain a diploma confirming their qualifications, or continue their education in a secondary 
general school for adults;

 y a three-year general high school, after graduating from which the graduate can attend the matriculation 
examination. after passing matriculation the graduate receives a certificate of secondary education, on the 
basis of which they can attempt to enter higher (tertiary) education;

 y a four-year technical college, after graduating from which the graduate can take the vocational exam, 
confirming his or her professional qualifications, and the matriculation examination, which, exactly as for 
general high schools, allows them to attempt to enter the higher (tertiary) education system;

 y post-secondary schools for persons with secondary education, with a study period not exceeding 
2.5 years until completion and after passing the final exams whereof the graduate can obtain a diploma 
certifying their qualifications in a given profession;

 y a three-year special school for students with mental retardation or disabilities, upon completion of 
which the graduate may obtain a certificate attesting to their ability to work in a given profession.

The new reform of vocational education was based on the recommendations from the european parliament, 
and solutions from germany, where vocational schools are chosen by 70% of the graduates of the basic level, 
were adopted as a role model. as might be expected, the introduction of these new solutions encountered many 
problems, especially due to the differences in the functioning of the industry in the two countries. for example, 
training in germany is based on the dual training model, conducted both in schools and in specific workplaces 
(e.g. every week, the student spends two days at school, while the other three days are spent in the workplace on the 
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practical apprenticeship). in poland, industrial plants in most cases are not able to participate in the educational 
process because they are generally much smaller than in germany, often have trouble keeping with the market, 
and do not have a sufficiently developed training base. Therefore, despite encouragement from the educational 
authorities in poland dual training covers a much smaller proportion of students than in most developed countries 
(in germany it is approx. 74%, in poland – less than 20%). a partial solution to this problem is to incorporate in 
the process of training small craftworks and refinance the expenses incurred by them in the education of students.

another major problem are the insufficient numbers of vocational teaching staff, which was significantly 
reduced in the 1999-2002 reforms. according to plans presented at the beginning of 2015, teachers working in 
vocational schools will be participating in regular training aimed at improving their qualifications so that they are 
adapted to the current level of technology.

in order for vocational training to be effective and for its graduates to find their place in the labour market, 
vocational schools needed to be funded in order to restore their educational equipment and to start to work 
in cooperation with local businesses. These conditions were partially fulfilled – before the year 2015, the state 
government allocated some funds for equipping classrooms, and reserved 800 million euro for the funding of 
practical training with local economic units in the years 2014-2020. 

an equally important issue has become to break the stereotypes in the perception of vocational schools as 
worse than general-education schools. advocacy efforts intended to promote vocational training are made in this 
direction using the internet and the other media. These measures invoke facts such as that graduates of vocational 
schools have a much better chance in the labour market and can quickly gain financial independence, as well as 
that vocational training does not rule out the possibility for higher education and even facilitates studies in the 
relevant fields of education. in large industrial centres, representatives of selected industrial plants encourage 
junior high school students to take vocational education by presenting concrete benefits that are associated with 
the cooperation of the school with the workplace.

These measures have begun to yield results – while even in the school year 2013/2014 51% of junior high 
school students chose enrolment in general-education high schools, in 2014/2015 – for the first time in many years 
– the number of vocational school students exceeded by 5% of the number of general-education secondary school 
students. To emphasize the importance of the government now attaches to vocational training, the school year 
2014/2015 has been named the „Year of the vocational School“.

4 . The reform of higher (TerTiary) VocaTional educaTion
equally significant changes have taken place since 1989 in the area of higher (tertiary) education. The law adopted 

in 1990 allowed the creation of private universities to anyone who met the requirements relating to curriculum, faculty, 
and the teaching base. The rationale behind this step was to increase the level of education in the society, taking over a 
part of the high school graduates, who had no chance of finding a job during the economic transformation, from the 
labour market, and to increase the chances of developing an innovative knowledge-based economy.

in 1997, a new type of public universities was created: The State higher vocational School, which in the 
authorities’ intentions, was to educate students in the needs of the local labour market in small urban centres. To 
date, 36 such schools have been established, in which over 56,000 students studied in 2011 [ 4 ].

The result of the introduction of the new law was an increase in the number of universities from 112 and 404 
000 students in 1991 to 461 universities and 1 million 900 thousand students in 2010. This gives poland the first 
place among the countries of the european union in the number of students – for poland it is 54.1% while the 
eu average of 27.5%. This unprecedented development of education in poland has not changed by the fact that 
for several years, as a result of the demographic situation in poland and the large emigration of young people, the 
number of universities and students have reduced (prognoses speak of approx. 1 million students in 2020).

one important feature of the development of higher education after 1990 was a significantly concentrated 
pattern of education. Just as in the case of secondary schools, in the new universities the preferred subjects were 
associated with broadly understood social sciences (such as pedagogy, management, administration, economics 
or journalism), with a relatively low cost of education, while the scientific and technological subjects were 
marginalized. it turned out that a similar situation occurred in the State higher vocational Schools, in which 
humanities and social sciences predominated, as they were cheaper for the authorities and easier for the students 
than the technical subjects preferred by the employers.

The creation of a large number of universities and the increase in the number of students initially had a 
positive effect – graduates could find a job relatively easy, achieved higher revenues and lowered the unemployment. 
however, it became clear very soon that the adopted model of development of higher education led to many 
irregularities, which included:
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 y lowering the quality of education due to negative broader demographic changes reducing the number of 
candidates. This meant recruiting weaker school graduates, because the financial autonomy of universities 
depended on the number of students. acquiring increasingly weaker candidates meant lowering the level of 
education, since the graduates do not have skills at a level required by the employers;

 y intensification of the competition between universities to attract candidates, who, as a result, ceased to be 
guided in their decision by the quality of education and focused on the difficulty of studying;

 y an increase in the demand for teaching staff as a result of the creation of a large number of new institutions. 
This led to the phenomenon of multiple employment posts among university teachers (especially 
independent researchers professors), which was not restricted by any legislation. This led to a lowering or 
even abandonment of research in academic centres where employees were mainly busy with teaching at 
many universities;

 y the rise of for-profit-only private universities that minimised the costs of education at the expense of the 
development of educational base and employing teaching staff with appropriate qualifications. all this 
caused a reduction in the quality of education.

The systematic dumbing down of the education in conjunction with a high mismatch between the structure 
of education and the needs of the economy caused an enormous turmoil on the labour market, best illustrated by 
the comparison of the structure of the education and the structure of the job offers in 2009 in Table 1 [ 5 ] .

Tab. 1: Comparison of the % level of educational attainment and job offers directed at each level in 2009.

educational level Share of graduates (%) Job offers directed at graduates (%)
tertiary 45.7 23.7

secondary vocational 
(technical colleges)

19.1 18.0

vocational 7.7 38.0
secondary general-edu-

cation
27.4 19.9

The share of the unemployed with university education in the total number of the unemployed increased in 
the years 1998-2013 nearly 8-fold: from 1.6% to over 12%. Because of the mismatch between the education system 
and market demand, the number of people with university degrees working work in positions not requiring such 
educational background increased dramatically – from 223,000 in 1998 to over 2 million in 2013. at the same 
time, the deficit of the labour market in areas that do not require higher education in the humanities or social 
studies but a suitable technical education at all levels deepened.

in 2005 a new tertiary education law was passed and a wide campaign was launched to promote technical 
and vocational education in the place of education in the humanities and social sciences. for example, in select 
faculties important for the economy, such as automation, mechanics, computer science and mechatronics, began 
the so-called ‘demanded’ studies, in which half of the students with the best results received an additional stipend 
(about 250 euros per month). The prospect of receiving such a radically increased scholarship increased also the 
interest in to study in this direction. as a result of this type of activity, the structure of enrolment slowly changed,, 
as shown in Table 2 [ 4 ] .

Tab. 2: Change in enrolment in different types of studies in 2011 with respect to 2007.

faculty % increase in enrolment in 2011 wrt 2007
Teaching 66

humanities 80
Social studies 69

economics and administration 69
engineering and technical 122
mathematics and statistics 198

manufacturing and processing 108

The necessity to make changes in higher education became apparent after the outbreak of the economic crisis 
in 2008. The reduction in the rate of economic growth, reducing the output or closure of plants and companies 
resulted in an increase in unemployment – particularly among young people, under 24 years old. With more than 
20% unemployment in this age group poland took one of the leading places among the eu countries. 
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Therefore in 2012 a thorough change in the law was made, which, according to authorities should remedy the 
situation by:

 y basing the system of education on the european union common framework of education, according to 
with the goal of education is defined by a set of competencies and skills, determined by a university as a 
result of the analysis of anticipated needs of the global or the local labour market, as well as future trends of 
development of science and technology;

 y reducing the scale of the multiple-job employment among the workers;
 y the introduction of two types of tertiary education: general-academic and practical. The practical training 

faculties of universities are those which do not have adequate teaching staff and do not conduct research, 
i.e. for example all the state higher vocational Schools.

a practical training faculty is associated with the need to meet six regulatory conditions, which involve all of 
its elements:

 y the program must be designed so that practical subjects related to the acquisition of skills count for more 
than 50% of credits. This implies a heavy reduction of the number of lectures in favour of laboratory classes, 
practical projects and workshops;

 y the construction of the study programs must be done in cooperation with regional employers, and take into 
account their current and projected needs;

 y the professional practice period was extended from 4 to 12 weeks. During the practice period, the student should 
establish close contact with the employer or pursue a thesis on topics related to the activities of the plant;

 y compulsory tracking of the graduates’ professional career, the analysis of which is expected to provide 
information on the advisability of conducting education according to a specific program. a low employment 
rate leads to the need to introduce changes, including the possibility of discarding the particular program.

Several years of teaching within this new framework have led us to formulate some reflection on it:
 y as in the case of the dual education system in secondary vocational schools, there is trouble with the 

implementation of the practical profile resulting from the absence in many areas of large industrial plants 
in which to carry out practical work. as a result of the economy transformation in poland, the basis of the 
polish economy is formed by small and medium enterprises, employing up to 50 employees, which are not 
able to provide the proper conditions of training for student groups;

 y The practical laboratories should be led by academics who in addition to academic achievements have 
professional experience in the field, and, at best, employees of the plant. in many cases, this condition is 
very difficult to fulfil;

 y The introduction of practical profile is associated with an increase in the cost of the studies. part of the 
costs should be covered by the workplace cooperating with the university, which is in polish conditions very 
difficult. Due to the difficult budgetary situation education authorities do not agree to raise the subsidies 
for schools pursuing practical profile.

it seems, however, that despite these adverse conditions, there is no turning back from implementing changes in 
the polish system of higher education. The previous inefficiency, low quality of education and lack of adaptation to 
the labour market meant that even tertiary education does not guarantee an automatic increase job opportunities 
for graduates. furthermore, high emigration of graduates causes specific social and economic problems whose 
effects will be felt in the future.

concluSion
The above description of the development of vocational education in poland after 1990 suggests that over the 

last 25 years, the state approach to this form of education changed dramatically. contradictory decisions were 
made over this time – once aiming at the liquidation of the vocational schools, only to reverse this course of action 
and start to treat them in a preferential way.

uncritical reliance on models transferred from Western european countries, without taking into consideration 
the specificity of the polish economy, raised a number of tensions with the introduction of new solutions.

Striving to improve the functioning of the system of vocational education at all levels must be linked to the 
fulfilment of the following conditions:

 y determination of the need of the labour market at the regional level in at least several years in advance. To 
do this, regional centres for diagnosing the current state of saturation of qualified human resources, higher 
utilisation of said resources and forecasting labour market needs should be created;

 y increasing the input of employers in the tasks of the vocational educational system, such as practical classes 
and apprenticeships;
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 y increase in state budget spending for the equipping of school laboratories and workshops;
 y the introduction of a system of financial incentives for employers whose businesses actively collaborate 

with schools (e.g. by deducting the costs of educating the students or financing of work station equipment 
designed for students);

 y creation of an education system for vocational education teachers;
 y creation of a career guidance system for all primary and secondary school graduates;
 y conducting media campaigns to reverse the negative stereotypes of vocational education rooted in the 

polish society.
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abstract: The paper aims to present best methodological practices for use of proverbs in the university religious 
teaching. religious knowledge is taught in a secular university to enrich the common culture and improve the 
career development of future professionals in the humanitarian sphere. The tasks of the paper are: to perform 
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в педагогическата наука преобладават изследванията, които търсят връзката между теоретич-
ните обосновки и практическата приложимост. По отношение на спецификата на религиозното 
обучение се използват множество интерактивни форми в обучението. в тази насока е добре апроби-
раните добри практики да се описват методично и да са пример за подобряване на положителните 
религиозните нагласи в обществото.

Теоретична обосновка на паремиите
терминът „паремия“ липсва в голяма част от академичните речници. в „речник на чуждите думи 

в българския език“ е с две значения: 1. Притча, поучение, изречение. 2. откъс от стария завет за че-
тене в църква. Под „паремия“ се разбира „пословица“ и „поговорка“, а по отношение на „паремиоло-
гия“ се говори като „наука за изучаване на пословиците и поговорките“ [10, с. 40]. 

общото между всички паремии е, че са плод на връзката между мъдростта и натрупания житей-
ски опит на стотици поколения хора. с образен начин и метафоричен език паремиите изразяват на-
родното отношение към явленията в живота или предлагат морални оценки за човешкото поведе-
ние. в художествения език на паремиите основно място заемат алегориите, олицетворенията, ан-
титезите – идейно противопоставяне или смислов контраст .

Пословиците, поговорките, народните афоризми представят сбит и концентриран жизнен оп-
ит в пряка или метафорична форма, реализиран в безкрайно множество от житейски случки, очер-
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таващи една пълна визия за човешката екзистенция в нейните многобройни проявления. неизменна 
част от фразеологичното богатство на езика, паремиите са продукт на колективното народно съз-
нание, съдържат в себе си особен вид информация, която е едновременно обяснение и доказателство 
за верността на определено твърдение. те са средство за комуникация на специфично ниво, където е 
валиден асоциативният принцип на възприятие [3, с. 13]. 

в етимологично отношение думата по-слов-ица е с корен „слово“, а по-говор-ка има за корен „го-
вор“. в езикознанието се разглежда въпросът за отношението между слово и говор, също за значение 
на говора. за българския фолклор е важно, да се знае, че когато се зараждат, те са с различни жанрове, 
но след xviii. в., започват да се припокриват. в най-ново време изследванията говорят, че трудно се 
прави разлика между пословица и поговорка, в съвремието се възприемат като едни и същи [2, с. 180]. 

През последните години се обръща внимание на наличието на културен отпечатък в смисъла на 
пословиците и поговорките. от оценките, давани чрез паремиите, се правят изводи за ценностната 
система на даден етнос, а оттук и за неговия национален манталитет. Паремиологичният и фразе-
ологичен слой на езика притежават в най-голяма степен културно-национално своеобразие и „съдър-
жат културно-маркирани смисли“ [5, с. 345].

Пословиците с религиозно съдържание
Пословиците са кратки съждения и най-често са съставени от два израза. те предават в стегна-

та форма обобщени житейски наблюдения и винаги има цялостна и завършена мисъл. в този смисъл 
те се оприличат на афоризми, които се развиват по-късно и са обикновено авторски. може да се тър-
си сходство и с голяма част от фразеологизмите, защото пословицата не се превежда дословно дума 
по дума, а трябва да се обяснява, тя е иносказателен текст.

в българската фолклористика учени като м. арнаудов, цв. романска, д. Петканова и други пра-
вят обстоен анализ на същността на пословиците и поговорките, подчертавайки приликите и раз-
личията между тях. към първите те отнасят повода за употреба, краткостта на формата, лако-
ничността на израза, живостта и емоционалността на речта. различията между двете жанрови 
форми са главно в съдържателната им същност, в синтактичната им постройка и логическата на-
ситеност. Поговорката е по-малозначна в сравнение с пословицата, не е завършена мисъл и за разлика 
от нея не представлява логическа цялост [10, с. 41].

религиозният елемент в пословиците има за цел да формира и утвърждава нравствени ценности. По-
нятието „ценност“ се използва в хуманитарните науки за обозначаване на явления, предмети и техни-
те свойства, на абстрактни идеи, въплъщаващи в себе си обществени идеали и представляващи еталон 
за подражание. с учението за ценностите се занимава един от най-младите раздели на философията – ак-
сиологията (от гръцки αξία axios – „стойност“, „ценност“ и logos – „учение, наука“). аксиологията е наука 
за природата на ценностите, за тяхното място в действителността и за структурата на ценностния 
свят. тя си сътрудничи с философията, с теологията, с онтологията, гносеологията, метафизиката, 
епистемологията, логиката, културологията, лингвокултурологията, с паремиологията и др. [5, с. 344]. 

с оглед на традиционно вероизповедание в България – източното православие – се срещат мно-
жество паремии на християнска основа. християнството, като религия на мира и любовта изисква 
да се зачита вярата на нехристияните, да не се враждува с чужденците, да не се засяга достойнство-
то на различно мислещите [6, с. 55].

в християнското учение има ясно формирани възгледи за отношението на човека към труда, богат-
ството и бедността, милосърдието, семейството и контактите. основната нравствено-етична опо-
зиция добро – зло присъства като основна етична категория. справедливостта се свързва с Бога, а лошо-
то с – дявола, който изкушава хората и ги тласка към неразумни постъпки. Бог има пълна власт над хо-
рата – дарява с добро и наказва. Благословията на господа е навсякъде, с нея е създаден и светът [9, с. 8]. 

много са нравствени ценности, проповядвани от християнската религия, но основните са вяра-
та, надеждата и любовта. тези три добродетели са взаимно свързани и изграждат моралния облик на 
човека. вярата е формулирана в никео-цариградския символ, надеждата се свързва с Блаженствата, а 
любовта е в основата на десетте Божии заповеди [10, с. 4]. 

вярата в Бога се поставя в основата на християнската пирамида от ценности. добрите дела са 
изявата на основните три догматични християнски добродетели: вяра, надежда и любов. изпълне-
нието на христовото учение се проявява с любовта към Бога и към човека и в това се изразява морал-
но-етичният кодекс на цялата религиозна доктрина. ап. Петър съветва християните: „затова, ка-
то положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към 
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знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, към благочести-
ето братолюбие, към братолюбието любов.“ /2 Петр.1:5-7/ [1, с. 1377].

в Православното изповедание се смята, че добрите дела се състоят в изпълнение на Божиите за-
поведи, които човек съблюдава свободно, с Божия помощ и със съдействието на собствения разум и 
воля, от любов към Бога и ближния. за добър се смята този, който изпълнява Божия закон [9, с. 85]. 
„добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съ-
кровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му.“/лука 6:45/ [1, 
с. 1267]. според християнските разбирания Бог е сърцеведец и едно от свойствата му е всезнание. св. 
ап. Петър казва: „Петър проговори и рече: „наистина, признавам, че Бог не гледа на лице; но у всеки на-
род оня, който се бои от него и върви по правда, приятен му е.“ /деян. 10:34-35/ [1, с. 1341].

Пословицата успява да обедини и асоциативно да обясни смисъла на случващото се. в езиково от-
ношение се използва по-архаичен изказ, сравнен с момента функциониращия начин на изразяване. ха-
рактерна особеност на поговорките е, че те се вписват естествено и в разговорната реч [4, с. 44].

голяма част от пословиците, които са събрани, записани и документирани, носят смисловите 
характеристики на библейския код, т.е. има много пословици, които са върху библейски притчи и 
фрази от стария и новия завет. следват ги пословици, които са изградени върху митични и фол-
клорни елементи. третият вид са свързани с различни прагматични ситуации в ежедневния бит. 

Поговорките могат да се разделят на тематично свързани с: Бога, времето, човека, живота, здра-
вето, родината, народа, ума, мисленето, ученето, възпитанието и др. в тях винаги има поука и мъд-
рост, свързана с конкретна ситуация.

Пословици в дисциплините, даващи знания по религия
През годините нравите и обичаите на хората се променят и съответно пословиците търпят 

определено развитие, свързано с вариативността им, честотността или сферата им на употреба. 
независимо от динамиката на времето, дали са претърпели промени или не, пословиците си остават 
основен елемент на фолклора – нематериалното културно-историческо наследство, в което е фо-
кусирана и съхранена мъдростта на нацията. Пословиците възникват и се предават отначало като 
устна традиция, обобщавайки колективната мъдрост за поучителни епизоди от трудовото еже-
дневие, за човешките качества, взаимоотношенията между хората, събрали са целия натрупан жи-
тейски и социален опит, фокусиран в кратка, художествена и запомняща се форма [5, с. 352].

При неконфесионалното обучение по религия в университета по библиотекознание и информа-
ционни технологии се използват интерактивни методически похвати. При проверката на усвоени-
те знания, което се извършава с тест, са включени и седем пословици с религиозна насоченост. това 
прави обучението по-интересно и много ефективно, усъвършенства езиковата култура на студен-
тите и се избягват негативните изпитни емоции.

Пословиците са включвани и по време на семинарното упражнение с писмено есеистично тълку-
ване и дискусионна практика на тематичен принцип. на обучаемите се поставя задача да напишат 
есе, като за заглавие се предлага пословица, а в устен диалог всеки да сподели мнението си; често се 
прилага и ролева игра.

използването на пословици в обучението по религия има за цел да разкрие в научно-теоретичен 
и приложен аспект реалните и потенциалните възможности на студентите да осмислят нравстве-
ната им иносказателност; да могат адекватно да интерпретират закодираните нравствени цен-
ности и житейски да ги прилагат.

Предлаганият набор от речник с пословици на религиозна тематика е подходящ и при изучаване 
на чужд език, както и за преподаватели и студенти с интереси в областта на фразеологията [9, с. 4].

целта на използваното на пословиците сред студентите, изучаващи дисциплини по религия, е да 
възприемат етично-нравствените ценности в християнството, да могат да конструират мислов-
ни постройки в писмен вид на есе, да затвърдят знанията по академично писане, да формират у себе 
си религиозна толерантност, да се научат да правят съотношения като „аз и ближният до мен“, „аз 
и светът около мен“, „аз и пирамидата на ценности“. 

задачите в студентското обучение са: да се осъзнаят религиозно- – нравствените категории, за-
кодирани в подбраните пословици; да се подтикнат към реален духовен живот, да се провокират към 
въцърковяване, да се доразвият уменията, усвоени по академично писане; да се изказват устно – смис-
лено и без притеснение, да могат граматически правилно да изразяват своите мисли в писмен вид; да 
свикнат адекватно да използва пословиците в речевите фрази по време на общуването. 
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методите, използвани при пословиците, са класически и интерактивни: нагледност, конкретиза-
ция, анализ, синтез, групова работа, дискусии, ролева игра. Формите в обучението на студентите са 
слушане и говорене, които обединяват речевата дейност с писане, рисуване и мисловна активност.

студентските тълкувания на пословиците с религиозен мотив
всички студенти на изпитния тест във факултативната дисциплина „Празничен календар“ 

правят есеестично тълкувание на една от поговорките с религиозна тематика. виж приложение №3.
резултатите от изследванията показват, че мнозинството от студентите отговарят на то-

зи въпрос. Пишат есе, което е с дължина до десетина изречения. установяват се редица сходства в 
културните им нагласи по отношение на българското фолклорното наследство. те се възпитават 
в основополагащи общочовешки християнски ценности, както и в определени норми на поведение.

за да се получат високи финални резултати, е от значение да се проведе и семинарно упражнение, 
посветено на пословиците. то се подготвя предварително със задължителни методични елементи, 
описани в конкретен план-конспект и после се реализира на практика в часа – виж Приложение № 1.

основните концепти, върху които студентите фокусират вниманието си и разсъждават чрез 
есестичното тълкование на пословиците с религиозен мотив, са: 

 y „Боже, пази ме от приятелите, а от неприятели сам ще се пазя“ – концептът приятел / враг, 
който се свързва с Божествения възглед за ближния, верността и предателството; 

 y „ангел му е името, а дяволски са му делата“ – концептът ангел / дявол, който олицетворява до-
брите и лошите дела в човешкия живот, както и несходството между думи и дела; често се 
прави препратка към друга паремия: „името не прави човека“;

 y „господ забавя, ала не забравя“ – концептът песимизъм / оптимизъм, който е символ на човеш-
ката надежда за Божията справедливост;

 y  „Бог дава, ала в кошара не вкарва“ – концептът бедност / богатство, който се свързва с Божи-
ите дарби и усърдието те да се развиват постоянно;

 y -„лозето не иска молитва, а мотика“ – концептът труд / безделие, който се фокусира вър-
ху желанието на човека да се труди; прави се аналогия с друга паремия – „който не работи, не 
трябва да яде“, която е библейски цитат: „който не иска да се труди, не бива и да яде.“/2 сол. 
3:10/. важно е да се направи разлика в библейския текст, че става въпрос за този, който не желае 
да работи, а не за този, който по здравословни причини не може да го прави;

 y „Прекален светец и Богу не е драг „ – концепта двуличие, а именно искреност / лицемерие, кой-
то се свързва често със склонността на човешката природа към грехове и силата те да бъдат 
признати, осъзнати и да се търси начин да се преодолеят. в лицемерие се обвиняват духовни-
ците и религиозните служители. възгледът за спасението на човешката душа се свързва с Бо-
жията благодат. 

 y „човек предполага, но Бог разполага“ – концептът живот /смърт, който се свързва с невъзмож-
ността на хората да предвиждат събитията в земния си живот. Пословицата безспорно при-
знава Божието всезнание и промисъл.

семинарното упражнение преминава през целенасочени дейности от страна на преподавателя и 
на студентите. успешният синхрон се дължи на предварително изяснените правила при съвместна-
та работа – виж Приложение № 2.

дидактическите интерактивни дейности – есето, рисунката и новата паремия, стимулират 
творческото мислене на студентите. рисуването развива въображението им. младите хора види-
мо подобряват писателските си умения. стават все по-чувствителни към паремийното културно 
наследство с религиозен оттенък. чрез интерактивните методи студентите учат с удоволствие 
и имат естествен стимул за самостоятелно усвояване на знания. 

Заключение
в пословиците са отразени общочовешките ценности, общественият морал, религията, етика-

та, отношението към заобикалящия свят, към другите народи; съвети и наставления, имащи от-
ношение към всякакви ситуации от ежедневието, което има и голям възпитателен потенциал за из-
ползването им в обучението. 

апробираната методична практика показва, че пословиците са напълно приложими в обучението 
по религия и могат да се разглеждат като възможност за осмисляне и възприятие на нравствени цен-
ности. включването на пословици в обучението по религия води до развитие на интеркултурното 
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мислене на студентите, приобщава ги към етнокултурите, активира ги да осъзнават екзистенци-
ални смисли, както и да се съобразят с ближния и да общуват толерантно. чрез паремиите човек се 
учи да живее мъдро и красиво, стреми се към чиста вяра, нестихваща надежда и безкористна любов. 

изкуството да се възпитава в добродетелност се състои в осъзнаване на нравствения автори-
тет на Бога, добри личности за пример, желание за подражание на лидерите и стремеж към придоби-
ване на ценности.
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ПРИлОЖЕНИя
Приложение №1 
План – консПект на уПражнението
вид на игровата ситуация: игра-демонстрация 
тема: „религиозно-нравственото послание в пословиците“ 
цели на игровата ситуация: запознаване с избраните пословици на религиозна тематика.
очаквани резултати: знания – студентите систематизират и осмислят знанията си по рели-

гия; умения – усъвършенстват се уменията за писане на есе върху конкретна пословица, подобряват 
речевите си устни изказвания, припомнят си рисувателни техники от детството, което стиму-
лира творческите им умения и ученето с удоволствие; компетенции – изграждат толерантно от-
ношение към ближния, имат възможност да изразят своите емоции; мотивираното обучение е при-
чина трайно да запомнят коментираните пословици.

Подготовка на игровата ситуация: 
 y на преподавателя – предварително подготвя цветни листчета, на които са написани различни-

те пословици; осигурява необходимия канцеларски материали за осъществяване на упражнение-
то; има теоретико-методическа подготовка по психология и педагогическо взаимодействие; 

 y студентите – познават част от пословиците и знаят какво са концепти, имат опит от про-
веждане на други интерактивни игри.

Приложение № 2
ход на упражнението
основни етапи
есето – раздава на всеки студент една от седемте пословици, които са и заглавие на есе. насоч-

ва мисленето в посока религиозно нравствените ценности. коментират групово текстовете по ос-
новните концепти. всеки студент самостоятелно излага мислите си в есеистичен вид относно по-
говорката. устно прочита написаното и аналазира концептите, използвани в пословицата.

рисунката – Преподавателят разпределя канцеларски материали, листи, цветни моливи и флу-
мастери по масите. Прави се изложба от рисунките на студентите и всички се оценяват с висок по-
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зитивизъм и насърчителни слова. студентите рисуват картина по пословиците. учат и се забавля-
ват, припомнят си моменти от началния образователен етап.

новата паремия – дава се задача да се състави нова паремия-пословица, поговорка, афоризъм и т.н. 
на религиозна тематика. оригиналните хрумвания в личното творчество се поощряват с приканва-
не към публикация в студентския печат или с включване към литературни 

интернет форуми. – студентите се включват с лично творчество, което споделят устно и се 
мотивират с приятните изживявания от творческата дейност.

Приложение № 3
раБотен лист
Пословица с религиозна тематика
име:……………………………………………………  курс: ………….......
Ф№ ……………………..      дата:……….……….……………...
коментирайте (в рамките на половин страница) народната пословица:
вариант № 1. „Боже, пази ме от приятелите, а от неприятели сам ще се пазя.“
вариант № 2. „ангел му е името, а дяволски са му делата“ 
вариант № 3. „господ забавя, ала не забравя“ 
вариант № 4. „Бог дава, ала в кошара не вкарва“ 
вариант № 5. „лозето не иска молитва, а мотика.“ 
вариант № 6. „Прекален светец и Богу не е драг.“ 
вариант № 7. „човек предполага, но Бог разполага.“

гл . ас . красимир Радков станков
Шуменски университет „Епископ к . Преславски“, колеж – Добрич

фИЗИЧЕскА ДЕЕсПОсОБНОсТ И кООРДИНАЦИОННИ УМЕНИя НА УЧЕНИЦИТЕ 
В ОБУЧЕНИЕТО ПО хАНДБАл

PhySical aBiliTieS and coordinaTion SKillS of STudenTS in handBall 
Training
Krasimir radkov Stankov
Shumen university, college – dobrich

Авторът изказва благодарност към научен проект РД – 08 – 276, за частичното финансиране на на-
стоящата работа.

abstract: The study is part of the dissertation, the objective is conducting preliminary pedagogical experiment 
to establish the level of physical fitness and coordination skills of students from basic education. analysis of the 
resulting outcome will give us information about the effectiveness of the experimental methodology for training 
handball and making any adjustments. The diagnosis was carried out using a unified methodology „europhYT“ 
test battery comprising nine tests. They were studied 71 students, divided into control and experimental groups. 
The experimental group worked on our proposed model and the control – following the current state educational 
requirements and standards. The results were processed with statistical methods, the data are presented. a 
comparative and variance analysis are summarized, and some conclusions are formulated.

Keywords: handball, physical abilities, coordination skills.

хандбалът е динамична игра, характеризираща се с непрекъсната интензификация. честата смя-
на на игровите ситуации изисква от играчите високо ниво на развитие на двигателните качест-
ва и координационните способности. играта способства за бърза и точна ориентация във времето 
и пространството, ускоряване на мисловните процеси, подобрява бързината на простата и слож-
ната двигателна реакция. влиянията между отделните двигателни качества зависят от прилага-
ното физическо натоварване и от нивото на физическата подготовка [3] . При спортните дисци-
плини със скоростно-силов характер (хандбал) с повишаване на квалификацията и възрастта се уве-
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личава корелационната зависимост между физическите качества, които са водещи за избрания вид 
спорт. сензитивни периоди в развитието на координационните способности установяват реди-
ца автори [5, 7] . във възрастовият период от 8 – 9 до 11 – 12 години учениците разполагат с голям 
потенциал възможности за усъвършенстване на двигателния анализатор. През този период вести-
буларният апарат достига зрелостта на възрастния човек, а способността за координация на дви-
женията получава най-интензивно развитие [1] . най-подходящата среда за развитието на детско-
юношеския спорт е училището. целесъобразно е изграждането на спортните секции за започне в пе-
риода на начална училищна възраст (i – iv клас), като с предимство да се работи за обща физическа 
подготовка [6] . според действащите учебни програми обучението по хандбал в училище е предвиде-
но да започне от vi клас. 

Посоченото дотук ни мотивира да изготвим модел за обучение по хандбал на ученици от vi клас 
в рамките на 30 учебни часа. Предполагаме, че ефективността на предложения модел по отношение 
на общата физическа подготовка и координационните способности на учениците ще доведе до ка-
чествено постигане на държавните образователни изисквания и стандарти. 

цел на изследването е проследяване динамиката на показатели за обща физическа подготовка. 
задачите, които си поставихме за реализиране на целта на настоящето изследване са: диагно-

стициране нивото на общата физическа подготовка, провеждане на педагогически експеримент, об-
работка и анализ на резултатите. 

Предмет на изследването е ефективността на предложения от нас модел за оптимизиране на 
обучението по хандбал. обект на изследването са метричните показатели на отделните тестове. 
субект на изследването са ученици от 6ти клас – 71 момчета, разделени в контролна и експеримен-
тална група. 

Методика
изследването беше проведено в две училища на територията на гр. добрич – соу „П. р. славей-

ков“ и Пмг „ив. вазов“ през периода септември 2012 – юни 2013 година. контролната група бе съставе-
на от 38 ученици, а експерименталната от 33 ученици. контролната група се обучаваше по действа-
щите програми от държавните образователни изисквания, а експерименталната по предложената от 
нас методика. нивото на развитие на моторните способности и общата физическа подготовка диаг-
ностицирахме с тестова батерия по системата „еврофит“. обработката на получените резултати 
осъществихме с помощта на методите на математическата статистика – сравнителен и вариацио-
нен анализ [2] .статистическите величини са отразени във вариационните таблици.

Резултати от изследването 
стойностите на резултатите от теста совалково бягане за оценка на кардио- респираторна-

та издръжливост са почти еднакви и в двете групи. в контролната група отчитаме прираст от 5%, 
като средните стойности са av1= 36.4 и av2= 38.1 пробягани отсечки. в експерименталната група 
av1= 36.3 и av2= 38.1, но разликата не е значима поради ниската стойност на статистическата дос-
товерност, pt= 30.7%. наблюдаваме намаление на вариативността и в двете групи в края на експе-
римента. в контролната група v1= 34%, a v2= 29%. в експерименталната група намалението на ва-
риативността е незначително, 39% в началото и 35% в края. репрезентативната извадка в ег е с не-
еднороден характер. 

При проследяването на силата на мускулите сгъвачи посредством теста ръчна динамометрия 
отчитаме по-високи средни стойности в кг в началото на експеримента.

Фигура 1. Ръчна динамометрия
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в края на изследването разликата в кг е 0.7 кг, а в ег – 1.6 кг, като в ег разликата е подкрепена от 
високи стойности на т- критерия на стюдънт, pt= 98.3%. сравнени по статистическият показа-
тел вариативност, двете групи се характеризират като приблизително еднородни. в контролната 
група регистрираме начална вариативност v1= 27% и крайна v2= 29%. в ег вариативността нама-
лява: v1= 25%, v2= 18%.

можем да о  бобщим, че положителните резултати в експерименталната група се дължат на спе-
цифичните упражнения, залегнали в методиката за обучение по хандбал, където са включени упраж-
нения със скоростно-силов характер, единоборства и работа с плътни топки.

При сравнителният анализ на статистическите показатели от теста скок на дължина с два 
крака от място регистрираме по- голям процент на прираст в развитието на взривната сила на до-
лните крайници в постиженията на контролната група. увеличението в кг е с 9 см, докато в ег- с 8 
см. в експерименталната група разликата е значима, стойността на доверителната вероятност е 
pt= 96%. високата стойност на т- критерия на стюдънт ни дава основание да предположим, че сме 
повлияли на прираста в развитието на взривната сила, докато в кг прирастът се дължи на други 
фактори, поради недостатъчната доверителна вероятност, pt= 82.3%. сравнителният анализ по 
отношение на коефициента на вариация не показва промяна във вариативността и при двете гру-
пи. в контролната група вариативността е еднаква в началото и в края – 15%. в експериментална-
та група v1= 9.8%, а v2= 10%. извадките в кг са приблизително еднородни, докато в ег са хомогенни 
според степента на разсейване по този показател. доказателство за това са данните от хистогра-
мата на разпределението на резултатите в ег. резултатите от теста при експерименталната 
група, сравнени с оценъчната таблица за подготвеност на хандбалисти от единната програма по 
хандбал на БФх отговарят на оценка удовлетворителен [4] . 

Фигура 2. Хистограма на разпределение на резултатите от теста Скок 
на дължина на учениците от ЕГ в края на експеримента.

силовата издръжливост на ръцете и раменния пояс се е подобрила в двете групи с минимални 
разлика. в кг регистрираме разлика от 1 сек., което е прираст от 4%. При експерименталната гру-
па средните стойности са по- високи в сравнение с контролната група. в ег разликата от 1.7 сек. оз-
начава 6% прираст, като не е коректно да приемем, че се дължи на въздействието на нашата мето-
дика поради ниската стойност на гаранционната вероятност, pt< 95%. според степента на разсей-
ване отчитаме много висока вариативност и в двете групи. в кг – a1= 51% и а2= 55%, а в ег съот-
ветно а1= 56% и а2= 58%. изследваните извадки са силно разнородни по отношение на силовата из-
дръжливост на горните крайници.
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Фигура 3. Вис на висилка

При проследяването на динамиката на резултатите от теста за силова издръжливост на корем-
ната мускулатура регистрираме еднакви нива на разликите в средните стойности в двете групи. в 
началото по-добри показатели отчитаме в експериментална група – аv1= 23.0, докато в кг av1= 21.5 
изправяния. разликите и в двете групи не са значими поради недостатъчните стойности на p< 95%. 
стойностите на стандартните отклонения определят степента на разсейване от нормалните ве-
личини. отчитаме сходни нива на вариативност – в кг в началото е 25%, а в края 26%. в експеримен-
талната група съответно v1= 27% и v2= 18%, като намалението на вариативността в края на екс-
перимента определя извадката в ег като приблизително еднородна, както се вижда от хистограма-
та на разпределение на резултатите в края на изследването. размахът като измерител на статис-
тическото разсейване изчисляваме като разлика между най- голямата и най-малката стойност на 
променливата величина. в ег хмах= 32.7 сек., а хmin= 14 сек. 

Фигура 4. Хистограма на разпределение на резултатите от теста 
Изправяне на лег от тилен лег на ученици от ЕГ в края на експеримента.

При диагностициране на скоростните качества на учениците установихме леко подобрение и в 
двете групи. средните стойности в контролната група в началото са 22.1 сек., а в експериментал-
ната 21.6 сек. в края на експеримента учениците от кг са повишили резултатите си с положител-
на разлика от 0.8 сек., а тези от ег с 1.4 сек. критичните стойности на т- критерия на стюдънт не 
ни дават основание да твърдим за оказано влияние при тези постижения. за кг доверителната ве-
роятност е pt= 71.6%, а за ег pt= 85.1%. При сравнителен анализ между двете групи можем да отбе-
лежим ниската вариативност. в контролната група тя е v1= 11%, v2= 12%. за ег стойностите са 
v1= 8%, v2=9%. това означава, че извадката в кг е приблизително еднородна, а в ег- еднородна по от-
ношение на скоростните качества.

налице са благоприятни предпоставки за развиване на бързината, в частност бързината на прос-
тите движения. динамиката на резултатите от теста честота на почукване разкрива подобре-
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ние в контролната група от 0.6 сек. за разлика от кг, в експерименталната група отчитаме регрес в 
резултатите, в числова стойност – 1.4 сек. в началото средната стойност в ег е 15.3 сек., а в края 
16.4 сек. доверителната вероятност за ег е pt= 62.1%. Предполагаме, че регресът при ег се дължи на 
странични фактори. сравнителният анализ показва по-добри начални и крайни резултати при кг. 

Фигура 5. Честота на почукване.

При ег момчета av2= 14.6, при ег момчета av2= 16.4 сек. Причини за незадоволителните резулта-
ти вероятно са несериозно отношение при изпълнение на теста и/или здравословни причини.

статистическите показатели в теста за гъвкавост показват близки средни стойности в нача-
лото на експеримента в двете групи. в края на изследването регистрираме по- висок прираст в кон-
тролната група, който обаче не е значим поради стойността на статистическата достоверност, 
pt<95%. в експерименталната група средните стойности са av1= 15.6 и av2= 17.2, като разликата 
от 1.6 е достоверна, подкрепена от доверителната вероятност, pt= 97.4%. наличието на стречинг 
упражнения в експерименталната методика явно е спомогнало за положителните резултати. висо-
ките нива на вариативност и в двете групи са доказателство за разнородност в индивидуалното 
развитие на учениците. различните темпове на растеж в предбубертетния период влияят в различ-
на степен върху развиването на качеството гъвкавост. вариативността в контролната група в на-
чалото е 47%, а в края на изследването намалява до 41%. в ег съответно стойностите са v1= 34% и 
v2= 35%, което означава, че извадките са нееднородни.

При анализа на равновесните способности отчитаме сериозна разлика в разсейването на резул-
татите в двете групи. голямото отклонение на стойностите на променливата величина от сред-
ната стойност определя високата вариативност в контролната група, v1= 65% в началото, като 
впоследствие нараства – v2= 81%. за сравнение в експерименталната група вариативността запаз-
ва първоначалната си стойност, v1= 36%, v2= 35%. високата вариативност може да се обясни с ин-
тензивния растеж на учениците и настъпващите промени в организма, като това води до влошава-
не на равновесните способности. 

сравнителният анализ по средни стойности показва влошаване на резултатите и при двете из-
вадки. в кг средните стойности са av1= 6.3 слизания, av2= 6.9, регистрираме разлика от 0.6 наруше-
ния. в експерименталната група в началото средната стойност е 6.6 слизания, а в края се увеличава 
до 7.4, което е разлика от 0.8 нарушения. статистистическата доверителна вероятност и при две-
те групи /pt< 95% / не ни позволява да приемем резултатите за значими. 

Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка 
на ученици от 5ти клас – КГ и значимост на прирастите

№ Показатели n av1 Sav1 av2 Sav2 разлика v1 v2
% на 

прираст
t pt %

1. совалково бягане 38 36.4 12.2 38.1 11.0 1.7 34% 29% 5% 0.88 62.1%

2. сила 38 18.6 5.1 19.3 5.6 0.7 27% 29% 4% 0.55 44.5%

3. скок на дължина 38 154 23.1 163 23.7 9 15% 15% 6% 1.44 82.3%

4. вис 38 28.5 14.4 29.5 16.3 1.0 51% 55% 4% 0.33 23.3%

5. коремни преси 38 21.5 5.4 23.2 6.0 1.7 25% 26% 8% 1.66 89.5%

6. 10х5м. совалка 38 22.1 2.5 21.3 2.6 0.8 11% 12% 4% 1.16 71.6%
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7.
честота 

на почукване
38 13.8 3.0 13.2 3.3 0.6 22% 25% 4% 0.30 23.3%

8. гъвкавост 38 15.2 7.2 18.1 7.5 2.9 47% 41% 19% 1.21 75.6%

9. Фламинго 38 6.3 4.1 6.9 5.6 0.6 65% 81% 10% 0.72 50.8%

Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка 
на ученици от 5ти клас – ЕГ и значимост на прирастите

№ Показатели n av1 Sav1 av2 Sav2 разлика v1 v2
% на 

прираст
t pt %

1. совалково бягане 33 36.3 14.3 38.1 13.5 1.8 39% 35% 5% 0.44 30.7%

2. сила 33 17.9 4.4 19.5 3.5 1.6 25% 18% 9% 2.58 98.3%

3. скок на дължина 33 156 15.3 164 16.7 8 10% 10% 5% 2.22 96.0%

4. вис 33 30.3 16.9 32.0 18.4 1.7 56% 58% 6% 0.33 23.3%

5. коремни преси 33 23.0 6.2 24.7 4.4 1.7 27% 18% 7% 1.09 67.1%

6. 10х5м. совалка 33 21.6 1.8 20.2 1.8 1.4 8% 9% 6% 1.54 85.1%

7.
честота 

на почукване
33 15.3 6.6 16.4 6.2 1.1 43% 38% 7% 0.88 62.1%

8. гъвкавост 33 15.6 5.3 17.2 6.0 1.6 34% 35% 10% 2.44 97.4%

9. Фламинго 33 6.6 2.4 7.4 2.6 0.8 36% 35% 12% 0.53 37.7%

относно общата физическа подготовка и координационните умения можем да формулираме 
следните изводи:

 y сензитивните периоди за развитието на двигателните качества се проявяват хетерохрон-
но. Периодът 11-12 години е благоприятен за развиване на бързината и гъвкавостта. следова-
телно е необходимо целенасочено да се работи за бързина на реакция, бързина на локални движе-
ния и гъвкавост.

 y в развитието на организма издръжливостта се увеличава, но темповете за различните мус-
кулни групи са различни. необходимо е при работа за издръжливост да се съобразяваме с функ-
ционалните възможности на учениците, тъй като поради несъвършенството на вегетатив-
ните функции развитието на издръжливостта не достига максимални граници в този възрас-
тов период. Практикуването на спортни игри ще осигури в достатъчна степен развитието 
на скоростната и скоростно-силовата издръжливост.

 y възрастовият период 11-12 години не се характеризира с благоприятни предпоставки за раз-
витие на силата и силовите възможности. в този период относителната сила нараства с по- 
бързи темпове. силата и силовата издръжливост може да се развиват посредством включва-
нето на специфични упражнения в спортно- педагогическия процес, както и практикуване на 
спортове със скоростно- силов характер.

 y способностите за равновесие и координация оказват най-голямо влияние при възпитаване на 
двигателни навици. в този възрастов период учениците разполагат с голям потенциал и въз-
можности за усъвършенстване на двигателния анализатор. способността за координация и 
вестибуларния апарат се подобряват. въпреки, че често се нарушава точността на движения-
та, способността за овладяване на нови двигателни действия продължава да се развива.
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abstract: The article suggests the research results of the scientific grounds of future teachers’ dialogic 
competences formation, which is considered in the context of religious education and reflects the positive attitude 
to a child. as the substantial base of pedagogic disciplines teaching, there are considered the orthodox values, 
revealed the method of reflection of an event in the formation process. The main emphasis is on the values of 
orthodox culture, the core of which lies teachers’ love, faith, patience and humility. in exhibition is presented the 
program implemented for the formation of dialogical competence of the future teacher of religion.
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днес, когато в педагогиката се акцентира върху хуманитарния смисъл на образованието, е особе-
но важна способността на учителя да влиза в такива отношения с учениците си, при които възник-
ва пълноценно общуване на личности в контекста на взаимно уважение и споделена отговорност. 
При осъществяването на такова педагогическо взаимодействие между активни субекти на обуче-
нието умението на преподавателя да бъде диалогичен е от същностно значение. чрез педагогиката 
на диалога в рамките на културно-антропологическия подход учителят е в субект-субектно взаи-
модействие с учащите се, където ценностните ориентации, професионалните знания и опит са све-
тогледна основа за възприемането на ученика като активен субект на образователния процес. Про-
цес, в който емоционалната въвлеченост, откритост и доверие способстват за творческото ос-
мисляне, образното възприемане на усвоените знания и опознаване на света чрез конструктивност 
и сътворчество.

независимо от отделните положителни резултати и интереса на педагозите към проблема на 
субект-субектното взаимодействие, реалната педагогическа практика, както и преди, е ориентира-
на към субект-обектни отношения между учителя и ученика, към възприемане на детето от учи-
теля предимно в социалната роли на ученик. както показва анкетата с учители, проведена в някол-
ко общообразователни училища в гр. велико търново (оу „Бачо киро“, оу „св. Патриарх евтимий“, 
езикова гимназия „Проф. асен златаров“, Природо-математическа гимназия, хуманитарна гимназия 
„св. св. кирил и методий“ – 186 анкетирани), при 25% от тях преобладава монологичния стил на об-
щуване с учениците, при 10 – ориентация към външно ролево общуване, при 13% – високо развитие 
на комуникативните умения и гъвкавото им използване с цел манипулативно управление на децата. 
едва 18% от запитаните учители владеят диалогическия стил на общуване, за който е характерно 
съчетаването на доброжелателна взискателност и доверие.

слабата реализация в училищната практика на идеите на диалогическото взаимодействие е обу-
словена от това, че в съвременната система за подготовка на педагозите не се отделя достатъчно 
внимание на изграждането на професионалната позиция на учителя, която предполага специфични 
интерактивни компетенции в контекста на диалога.

съществуват шест доминиращи традиции, свързани с концепцията за диалога, които влияят на 
целите и методите на образованието [3].

1. либерализъм (дюи) – диалогът е стожер на демокрацията, гарант за разнообразие. цел на об-
разованието е подготовката за „съвещателна демокрация“ – широк обществен диалог.

2. радикализъм (Беленки, гилиган) – диалогът е средство за преодоляване на стереотипните нор-
ми и ценности и налагане на разнообразието.

3. конструктивизъм – подчертава се ролята на комуникацията (аргументи и контрааргумен-
ти) за постигане на истината. Формата „въпрос-отговор“ (стимул-реакция) се разглежда ка-
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то външно комуникативно представяне на процеса на диалектическо мислене, основано на 
догадка, критика и реконструкция на идеи.

4. херменевтика (гадамар) – и екзистенциализъм (Бубер) – диалогът е условие за междулично-
стно разбиране и съгласие.

5. Постлиберализъм (хабермас) – диалогът е филтрираща среда с вградени оценъчни стандарти 
(неявни норми), които могат и трябва да се подложат на критическа проверка.

6. Постмодернизъм (Фрейре, жиру, макларен) – противопоставяне монологичната на диало-
гичната педагогика, отричане на „банковата“ форма на образование, концепция за „осъвестя-
ването“ като преодоляване на „непреходното съзнание“. [8]

тези шест концепции за диалога включват почти целия диапазон от теми в образованието. въ-
преки че се различават, имат и общи елементи: диалогът предполага изначални различия; той изисква 
междуличностно разбиране, резултат от рефлексия; в педагогически план диалогът означава обуче-
ние, автономия и самопознание. [9]

диалогичното обучение се състои от съвместен размисъл и дейност, въз основата на които се 
създава общо разбиране. когато хората учат чрез диалог, техните действия и поведение са индика-
тор за диалогична нагласа, диалогична ориентация, както и за умения за опериране с диалогични „ин-
струменти“. основната цел е да се създаде нещо ново, да се изгради цялостна картина на разглежда-
ния проблем. диалогът е симетричен, т.е. участниците използват еднакво количество време за из-
казване и слушане на другите. когато слушат, те се концентрират, за да обърнат специално внима-
ние на казаното. когато е необходимо, преустановяват своите разсъждения и са готови да слушат 
мненията, които се различават от тяхното собствено, както и да доразвият разсъжденията в съ-
трудничество с другите. обучението чрез диалог става възможно, защото участниците споделят 
своите идеи, дори когато те все още са в процес на разработка, открито се допитват до другите 
за тяхното мнение, продължават чуждите изказвания с фокус върху проблема, отчитат значимите 
моменти в становищата на другите участници и ги разгръщат. диалогът създава общия поглед към 
дадената тема, ново разбиране, което се ражда в резултат на разсъжденията на всички. участието 
в диалога е свързано с определени задължения и увеличава отговорностите на участниците по раз-
лични начини. това означава, че всеки трябва да бъде активен и да се ангажира с диалог, който изис-
ква уважение и реципрочност.

компетенциите за провеждане на диалог са основополагащи за създаването на задълбочен обучите-
лен опит и познания, за подобряване ефективността на учебния процес, както и за подобряване на ко-
муникацията и сътрудничеството в обучителната среда. Формирането на диалогически компетен-
ции в бъдещия учител предполага неговото влизане в света на субект-субектните отношения. това 
е сложен процес, в който ценностното отношение и дейност образуват единно цяло, съществуващо 
благодарение на детерминационната взаимовръзка между ценностното съзнание и ценностното от-
ношение. При такъв подход духовното развитие на учителя, начинът на неговото педагогическо ми-
слене, нивото на неговата човечност и педагогическо съзнание са основни условия за възпитание в хума-
нен педагогически процес, което определя характера, съдържанието и атмосферата на обучението по 
религия като опознаване света на традицията и вярата в неговата хармония и красота.

за постигане на този идеал е необходимо самовъзпитание и придобиване на духовен опит от са-
мия учител по религия. в Православието целта на възпитанието се свързва със спасението на душа-
та, с нейното одухотворяване и усъвършенстване. доколкото разглеждаме съвременната педагогика 
като сфера на духовността като общочовешка ценност, а диалогичните компетенции на учителя 
като възможност да се разкрие, развие, възвиси духовността във всеки подрастващ, то в професио-
налното изграждане на бъдещия вероучител е важно да се опираме на духовните традиции на хрис-
тиянската култура. именно в придобиването на християнски културни ценности, в основата на 
които лежи любовта, търпимостта и педагогическата вяра, се състои възпитанието на диалогична 
култура в учителя по религия.

една от водещите ценности в събитието на педагога и възпитаника в контекста на диалога е 
любовта като проява на Божествената пълнота. любовта като главна емоция, бидейки най-силно-
то и активно от всички чувства, е способна не само да подбужда човека към действие, но и да го пре-
образява. общуването с другия изисква не само разбирането му, но и умение да се пожертваш, уме-
ние да пренебрегнеш себе си заради другия. диалогичните отношения, построени по такъв начин, 
могат да бъдат наречени кенотични. кенотичният път е единственият способ за християните 
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за общение с другите, било то Бог или ближните [10]. за педагога фактът на кенотическото обще-
ние предполага самоотверженост. в църквата такъв метод се нарича метод на състрадателната и 
жертвена любов или педагогика на кръста, под което се разбира „умението с любов да се носи собст-
вения жизнен кръст“ [2, 83], където жертвеността е проява на любовта към Бога и ближния.

Според св. Йоан Златоуст „педагогиката е единен подвижнически път на две личности – личността 
на възпитателя и личността на ученика. Този педагогически път, това тяхно педагогическо взаимосъпът-
стване, това тяхно динамично и интерактивно отношение, изисква взаимна жертвоготовна любов, ... 
пълна всеотдайност, посветеност, жертва и търпение заради другия“ [6]. „За Златоуст това педагогиче-
ско отношение не е от чисто антропологично естество, макар че има изключително значими антрополо-
гични последици. Педагогиката, тоест възпитателно-образователният процес в християнството е бого-
словско понятие“ [6], което означава живо отношение и сътрудничество с Бога. Отношение, което пости-
га своята пълнота чрез постоянна диалогична педагогика, при което човек е призван да напредва и израст-
ва в благодатта, която му се дава в неговия път към спасение и съвършенство. 

друга ценност на диалогичните компетенции на учителя е педагогическото търпение. в тълко-
вен речник на българския език за „търпение“ се дава следното определение: „способност да се търпи. 
настойчивост, упоритост при работа.“ [1]. механизмът на възникване на педагогическото тър-
пение е психологическият механизъм на търпението, който дава възможност да се снизи прагът на 
чувствителност към неблагоприятните фактори. Под търпение ще разбираме задръжката, проявя-
ваща се при прехода от решение към действие и тормозещото влияние на несвоевременните подбу-
ди; самообладанието, което е волево качество на личността и позволява да се преразпредели енерги-
ята между няколко импулси и действия; самоконтролът като осъзнаване на собствените действия, 
регулиращи всички сфери на психическия живот. други водещи психологически механизми на педаго-
гическото търпение са приемането, същността на което се състои във включването на другия в ин-
дивидуалното пространство на личността чрез разбиране, емпатия, асертивност.

Педагогическото търпение на учителя по религия се основава и на християнската добродетел 
„търпение“, необходимостта от която е естествена и разбираема за всички. качество, което в го-
ляма степен изисква от хората да проявят и други свои качества, за да може първото да влезе в си-
ла. не може да се покаже търпение, ако няма воля или, най-малкото, ако няма добронамереност спря-
мо другия, или ако липсва благост и особено ако липсва любов. така че, ако трябва да бъдем внимател-
ни в отделния случай, това ще изисква да преценим кое от последващите качества и в каква степен 
ще трябва да използваме, за да проявим търпение. Посланието, което носи думата „търпение“, може 
да бъде изказано така: прояви своята благост, своята воля и любов и ще разбереш колко велика е си-
лата на търпението; ще разбереш, че то може да те възнагради с неоценими възможности за позна-
ние и себепознание.

„човешкото житие от самото раждане до края е изпълнено с всякакви беди, – казва св. тихон за-
донски, – и против всяко бедствие подходящото лекарство е търпението“ [5]. но християнското 
разбиране на търпението се отличава от всяко друго по две главни особености. за първата свети-
телят пише следното: „истинското търпение не само не отмъщава, но и не иска да отмъщава на 
обиждащите, не чувствайки обида и болка в сърцето си (не заради презрение към обиждащия, който 
се счита от обидения за недостоен, а поради искрено съжаление за него и прошка, раждаща се от лю-
бовта към христа) [5]. втората и главна особеност според св. тихон се състои в това, че „истинско-
то християнско търпение произхожда от вярата“, затова избягва както отмъстителността, не-
годуванието, така и отчаянието, „отдавайки се във всичко на Божията воля“ [5]. това дава възмож-
ност на човека да се намира в уравновесено състояние даже в такива мигове, когато е превишен пра-
гът на издръжливост и той е способен да „излезе от себе си“, т.е. търпението като чувство за съгла-
сие с Бога и за вяра в неговия план дава сила на учителя и в най-трудните педагогически ситуации да 
проявява сдържаност и самоконтрол, или както се изразява св. амвросий оптински: „да пребивава в 
непрекъснато благодушие“.

особено важна за формирането на диалогичните компетенции на учителя представлява педаго-
гическата вяра като ценност, под която се разбира вярата на учителя в своя ученик и в Божия план, 
Промисъл за него, обогатяване на волята и интелекта, творческо търпение и любов. в. д. Шадри-
ков определя пътя на формиране в учителя на педагогическа вяра като истинско, дълбоко познаване 
на ученика; неуморно търсене на нови методи и форми на съвместно търсене на истината, които 
да разкрият на ученика тайните на неговото битие, на неговия живот. авторът вижда диалектич-
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ността на взаимовръзката между вяра и творчество: вярата в ученика поражда творчество, на-
правлява педагогическото търсене на ученика, а творчеството възвисява педагогическите способно-
сти, одухотворява методиката, „учителят като че ли се разтваря в ученика и се издига заедно с не-
го към тайните на битието“ [7].

механизмите на педагогическата вяра предизвикват чувство на доверие и педагогическо смире-
ние. и. г. Песталоци счита, че в доверието към личността на подрастващия е заложена вяра в него-
вите способности, в неговата доброта, в неговото висше предназначение.

смирението се определя като велика и всеобемаща сила от религиозно-нравствен порядък, която 
осигурява целесъобразното и непрекъснато постъпателно движение по пътя на религиозно-нравстве-
ното усъвършенстване. това се изразява в думите на св. тихон задонски за това, че смирението „не гле-
да на това, което има, но разсъждава и търси, това, което няма“ [5]. това значи, че при възпитанието 
е нужно не само да се отчитат крачките напред (което детето не е знаело, а сега знае; какви правила 
не е съблюдавало, а сега спазва), колкото да се ориентираме към недостигащото до съвършенството.

религиозната педагогика свързва формирането на диалогични компетенции с духовното учениче-
ство на съвременния учител. Проблемът за духовното ученичество като достатъчно нов в съвре-
менната практика на образованието ни подбужда да търсим пътя на неговото разрешаване в рам-
ките на културно-антропологическия подход, където православната традиция има мощния потен-
циал да обогати процеса на възпитание на бъдещия учител и да открие възможности за духовно въз-
приемане на околния свят.

Помощ в решаването на тези задачи оказва запознаването на студентите от Православния бо-
гословски факултет с ценностите на православната педагогика в рамките на изучавания предмет 
„методика на обучението по религия“, където се осъществява разбирането на същността на хуман-
ните отношения в педагогиката, а религиозните ценности се възприемат като естествена духовна 
основа на педагогическата култура.

включването в лекционния курс на теми, посветени на „Педагогиката на диалога“, дава възмож-
ност да се обобщят знанията на бъдещите учители по религия за проектирането и организацията 
на педагогическия процес, да се развие умение за диалогично взаимодействие, да се способства за фор-
миране на диалогични професионални компетенции. целта на настоящия курс е формиране в сту-
дентите на педагогическа култура на диалога. в хода на нейното постигане се решават следните за-
дачи: систематизация на знания за културно-историческите разновидности на диалога; обобщава-
не на психолого-педагогическите знания за структурата, функциите, видовете диалог в процеса на 
обучение и възпитание; развитие на практически умения за диалогично педагогическо взаимодейст-
вие; изграждане на диалогична педагогическа култура.

тематиката на лекционните занятия позволява на студентите да получат знания за културно-
историческите форми на диалога, за моделите на диалогично и недиалогично взаимодействие, за ти-
повете педагогически диалози. семинарните занятия развиват умения да се организират ситуации 
на диалогично общуване в процеса на обучение и възпитание и навици за диалогично взаимодействие.

особено място в дадения тематичен раздел от лекционния курс по методика заемат педагогиче-
ските работилници: „диалогичните ценности на педагога: любов, търпение, смирение“ и „съ-битие-
то в образователното пространство“, които способстват за духовното осмисляне на диалогични-
те отношения между учителя и ученика и придобиването на хуманно педагогическо мислене. задача-
та на тези занятия е промяната и структурирането на вътрешното пространство на обучавани-
те, демонстрация на способите за самопознание, самоизграждане, рефлексия, екзистенциално само-
разбиране. Педагогът действа като непосредствен подбудител на новата форма на организация на 
поведението и живот като цяло. студентите самостоятелно подготвят теми за обсъждане на се-
минарните занятия, като използват технологията на диалога.

Педагогическата работилница „съ-битието в образователното пространство“ позволява на 
студентите да отделят основните условия, при които е възможно диалогичното съ-съществува-
не на учителя и учениците. към тези условия бъдещите учители отнасят: разбиране на другия; опи-
ране на положителното; приемане на човека такъв, какъвто е, без той да бъде осъждан; поглед към се-
бе си отстрани и промяна към по-добро; умение да се „вслушваме“ в другия, да се „вглеждаме“ в него. 
освен това студентите отбелязват, че образователното пространство за ученика ще бъде лично-
стно значимо, ако се утвърждава индивидуалната значимост на всеки ученик в образователния про-
цес, ако той чувства, че е обичан и вярват в него, ако бъде поставян в ситуации на успех и към него 
се проявява доброжелателност и търпение.
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особено важни са темите, посветени на духовния диалог, основан на принципа за разбиране на чо-
века в контекста на християнската антропология. Педагогическата работилница „диалогични цен-
ности на педагога: любов, търпение, смирение“ позволява да се осмисли педагогическия процес от глед-
на точка на личностното саморазвитие на студента като бъдещ педагог, да се повдигне нивото на 
духовно общение с другия. студентите усвояват същността на такива понятия като разбира-
не, търпение, смирение, добродетел и се учат да реализират тези ценности в общуването си един с 
друг; развиват умението да разбират интересите, настроението, проблемите на учениците, реал-
но да оценяват възможностите на всеки конкретен човек, да намират етически допустимата мяра 
на „вмешателство“ в живота другия.

като конкретни резултати от работата в тази работилница могат да бъдат приведени изво-
дите на студентите: 

 y „за да се помогне на ученика, е необходимо той да бъде разбран, а за да го разбереш, е необходимо 
да се опиташ да поставиш себе си в неговото положение“; 

 y „всички деца са различни и за учителя е много важно да се научи да разбира всяко дете. затова 
разбирането трябва да се учи.“;

 y „да разбереш – това е да се докоснеш до душата на другия“;
 y „за да приемеш другия като даденост, е необходимо да разбереш себе си“, 
 y „да се смириш – това е да не засенчваш със себе си другия човек, да виждаш в него положително-

то, което трябва да се развива“;
 y „Педагогическото смирение е проява на търпение към детето, разбиране и вяра в това, че във 

всяка душа има светлина и нещо добро, трябва само да се помогне то да бъде разкрито.“;
 y „смирението е приемане на ситуацията такава, каквато е, отсъствие на илюзии и раздразне-

ние в общуването с детето“.
крайни резултати от изучаването на темите, посветени на „Педагогиката на диалога“ са при-

добитите от студентите навици за рефлексивна работа, овладяването на способи за диалогично 
взаимодействие в педагогическата дейност, по-ясно определен стремеж към ценностно саморазви-
тие за формиране на професионално-педагогически качества.

изучаването на технологията на диалогичното взаимодействие, познаването на основите на 
диалогичното общуване позволяват на учителя педагогически и психологически грамотно да провеж-
да съвместното възхождане на учителя и ученика към върховете на духовното развитие и постига-
не смисъла на образованието. а педагогическият потенциал на православната култура дава възмож-
ност на учителя по-задълбочено да разбира човешката същност, основите на неговото саморазви-
тие, да вижда личността в нейното цялостно развитие и по-грижливо да си взаимодейства с нея.
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ИНТЕлЕкТУАлНО-ПсИхИЧЕскО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАлНА 
УЧИлИЩНА ВЪЗРАсТ ЧРЕЗ ИНТЕРАкТИВЕН ДВИГАТЕлНО-ИГРОВИ МОДЕл
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School age Through inTeracTiVe game model
dechko mitev ignatov Ph .d ., Krasimir nikolov nikolov, Kapka Petkova miteva
university „Prof . dr . asen Zlatarov“, Burgas

abstract: This study was designed to investigate the influence of experimental interdisciplinary and interactive 
locomotors model on psychological and intellectual development of students from primary school into the process 
of teaching physical education. The model combines the implementation of group-based work of students on 
practical problems and requires knowledge transfer between different school subjects. The main goal is the 
development of students’ way of thinking through the implementation of problem solving approach. 

Keywords: visual-active thinking, visual-figurative thinking, verbal-reasoning thinking, intellect
 
основната цел на учебния процес по физическо възпитание не трябва да се отъждествява само 

със степента на функционално въздействие върху детския организъм, а и със степента на неговото 
психическо и интелектуално развитие. особено важно е развитието на детските способности в на-
сока усвояване и обогатяване на натрупания от човечеството опит, превръщането му в свой опит, 
както и стремеж към израстване над пределите му в процеса на своята дейност и развитие. всичко 
това може да се постигне само в условия на предметна и социална стимулация, без която мозъкът 
не може да се развие. точно с тези условия е свързано обучението по физическо възпитание в начална 
училищна степен. затова е от особена важност да се познават особеностите в психическото разви-
тие на децата от тази възраст, в неговите три неделими аспекта: биологичен, психологически и со-
циален. Преди всичко това е възраст, през която се усвоява учебната дейност и тя се формира ка-
то водеща, чието развитие обуславя най-главните изменения в психическите процеси и психологиче-
ските особености на трите стадия които характеризират интелектуалното детско развитие: на-
гледно-действен; нагледно-образен; словесно-логически.

имайки в предвид горе посоченото изложение, формулирахме основната цел на настоящия експе-
римент:

Цел на изследването:
изграждане и апробиране на теоретико-практически, интегративен, интерактивен двигателен, 

модел за психическо-интелектуално развитие на учениците от начална училищна възраст, съчета-
ващ поетапното формиране на детския интелект в трите му основни стадия: нагледно-действен; 
нагледно-образен; словесно-логически.

Задачи на изследването:
1. развитие на детското мислене в посока, възникване на нови средства и начини за мисловна 

дейност, като обогатяващи съдържанието на детския интелект и смяна на формите на ми-
слене.

2. тестово изследване влиянието на експерименталния интегративен двигателен модел, върху 
общото психическо развитие на децата от начална училищна възраст.

във връзка с поставената цел и произтичащите от нея задачи, изградихме интегративен, ин-
терактивен двигателен модел, съобразен със специфичните поетапни особености характеризиращи 
психическо-интелектуалното развитие на децата от начална училищна възраст, съставен от три 
специфични градивни елемента: групово-съревнователна организация на обучение; моделирани ситу-
ационно-практически задачи; иновативно-косвено управление на учебния процес по физическо възпи-
тание. [Фиг. 1]
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съдържание на двигателния модел
групово-съревнователна организация на обучението
 y метод „жужукащи групи“ – един от учениците формулира проблема, групата го решава чрез 

кратко обсъждане на познавателната ситуация.
 y метод „групова терапия“ – за решаване на проблемни ситуации. акцентира се не върху решаване 

и изпълнение на конкретна задача, а на изменение характера на познавателните действия на 
самия ученик, на развитието на неговата личност в процеса на свободното общуване.

 y метод „мозъчна атака“ – членовете на групата излагат своите идеи спонтанно, за много 
кратък времеви интервал. методът е насочен към активизиране на детското въображение и 
творческо мислене.[1]

 y метод „аквариум“ – групата се разделя на по-малки групи, според характера и сложността 
на конкретната двигателна задача. деленето на групата става спонтанно, като всеки ученик 
сам намира най-подходящото за себе си място, в името на общата крайна цел – спечелване на 
съревнованието.

 y метод „дискусия“ – колективно обсъждане на даден проблем с цел избиране пътища за неговото 
достоверно, творческо решение. дискусията съдейства за активизиране на детското мислене, 
при изграждането и отстояването на собствена позиция по даден проблем, за формиране на 
умения за личностно доказване.[2]

 y метод на „развиващо, мотивирано, критерийно оценяване“ – оценъчни критерии: бързина; 
пълнота; точност; оригиналност; брой варианти [4].

Моделирани ситуационно-практически, двигателни задачи
 y симултантно-ситуационни, двигателно-познавателни задачи – изискващи едновременно 

представяне на разнообразни и разноименни образи. особено важни двигателно-познавателни 
задачи, изграждащи умения за сравняване на образи или за съпоставяне на ситуации, при които 
се оперира с представите за изменящите се обекти.

 y динамични операторно-еталонни двигателни задачи – създават представа за траекторията 
на движенията на обекта или схемата на предстоящите действия. установено е, че когато 
децата проследяват всички изменения на обекта от едно състояние в друго, в тях се формира 
своеобразна система от представи, която отразява динамиката на измененията на обекта. 
динамичната система от представи се разглежда като важно средство за развитие на 
детското мислене.

 y интелектуално-тренингови, ситуационни задачи – система от познавателни и социално раз-
виващи дейности, които позволяват в занимателна форма децата да се включат в активна 
групова учебна дейност, в условията на измислена игрова ситуация. реализацията на подоб-
ни игрови схеми на модела формират особен тип образ-схематизирания образ, отразяващ не 
всички, а най-съществените свойства и връзки на обектите. схематизирания образ е по-близо 
до понятийното отразяване на действителността.

иновативно-косвено управление на учебния процес
 y Формулиране и поставяне на двигателно-познавателни задачи от учителя-формулировката 

съдържа само най-важните компоненти за решаване на конкретния учебен проблем, поднесени 
косвено и емоционално.

 y самостоятелна формулировка и оформяне на двигателно-познавателни задачи от децата на 
базата на вече усвоени знания, умения и двигателен опит.

 y съпоставяне на творчески, вариативни предположения и решения.[3]
изследването бе проведено в нБу „михаил лъкатник“, гр. Бургас, в периода от м. октомври 2014 

г. до м. април 2015 г. и съпроводено от три контролни изследвания – начално, междинно и заключи-
телно по следните контролни тестове: разкриване на числа в разнообразни фигури; тепинг тест; 
моделна тремометрия. в изследването участваха 23 деца от трети клас – 11 момчета и 12 момиче-
та. във всеки учебен час се реализираха по 2-3 двигателни задачи от предложения от нас двигателен 
модел, в съответствие с програмното съдържание на обучението по физическо възпитание за тре-
ти клас, от основните и допълнителни ядра, но в моделиран вид, според спецификата на експеримен-
талния модел.
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Фиг. 1. Двигателно-игрови модел.

Анализ на получените резултати
един от основните показатели, определящи ефективността на психическата дейност, е бързото 

разкриване на обекти в пространството, измерено с теста – разкриване на числа в разнообразни форми.
в началото на експеримента децата разкриват обектите /числата от 1 до 20/ средно за 100,6 сек. 

[табл.1, Фиг. 2 ]
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Таблица № 1. Динамика в изменението на бързината при разкриване на обекти в пространството

№ изследвани условия х /бр./ S v%
1. Без въздействие 100,6 21,02 20,90
2. с въздействие 86,5 21,8 25,20
3. крайно измерване 68,7 14,6 21,25

Фиг. 2. Динамика в изменението на бързината при разкриване на обекти в пространството

При второто изследване в резултат на приложението на експерименталния двигателен модел 
времето за разкриване на обекти е намаляло с 14,1 сек., а при крайното измерване с 32,9 сек. в сравне-
ние с началното изследване. [pt=99%] освен положителния ефект върху развитието на детското 
мислене, експерименталния двигателен модел е оказал същото въздействие в насока подобряване ко-
ординацията на движенията, концентрацията на вниманието, разширяване зрителното поле на де-
цата.

друг показател определящ степента на промените в психическата дейност, е максималното дви-
жение на ръката, измерено чрез тепинг тест.

в началото на изследването, учениците правят средно 114,3 удара за 30сек.върху белия лист.
[табл. 2, Фиг. 3] 

Таблица № 2. Динамика в изменението на максималното движение на ръката

№ изследвани условия х /бр./ S v%
1. Без въздействие 114,3 28,15 24,63
2. с въздействие 117,4 13,56 11,55
3. крайно измерване 142,9 19,63 13,74

Фиг. 3. Динамика в изменението на максималното движение на ръката
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При междинното изследване, максималният брой на движенията на ръката е нараснал средно 3,1 
броя, а при крайното изследване – с 28,6 в сравнение с началното изследване, което представлява 25% 
от изходното изследване.[pt>95] резултатите недвусмислено показват, че включените в експери-
менталния модел динамични операторно-еталонни двигателни задачи, са формирали представи у 
децата за траекторията на движенията на обектите, както и схема на предстоящите действия.

важен показател характеризиращ ефективността в промените на психическото детско разви-
тие е емоционалната неустойчивост, измерена чрез моделна тремометрия.

При началното изследване, средното време за прокарване на успоредна линия между две криви е 
било 131,5 сек., резултатите от второто изследване показват, че времето е намаляло с близо 10,8 
сек., а при крайното изследване – с 63,7- т. е. близо два пъти по-малко в сравнение с изходното ниво 
на учениците.[табл.3, фиг. 4] 

Таблица № 3 Динамика в измененията на емоционалната неустойчивост

№
начално

измерване
междинно
измерване

заключително
измерване

1
време
в сек.

х S v% x S v% x S v%

131,5 10,42 30,74 120,7 38,51 31,91 67,8 28,0
41,3

2
Брой 

грешки
28,5 13,96 48,98 14,4 7,23 50,21 17,8 8,11 45,56

Фиг. 4. Динамика в измененията на емоционалната неустойчивост

освен във времето, промени са настъпили и в броя на грешките, които децата допускат при мо-
делната тремометрия. в началото на изследването, броят на грешките 28,5 средно за група. При 
междинното изследване броя на грешките е намалял с 14,1- т.е. почти два пъти. заключителното 
изследване показва с 10,7 намаление на грешките з сравнение с изходното ниво, но в сравнение с меж-
динното изследване, броя на грешките бележи леко покачване – с 3,4. това слабо увеличение на грешки-
те в края на експеримента се дължи на придобитата в известна степен самоувереност в децата. но 
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пък този показател е сигурен факт, че децата са изградили умения за формиране на пълноценни обра-
зи, с помощта на обобщените схеми и модели, чрез които детето може да познае и открие свойства-
та и връзките между обектите. 

анализът на получените от изследванията резултати, позволяват да се направят следните 
изводи:

1. Правилното и системно приложение на предложения от нас интегративен, интерактивен 
двигателен модел на обучение по физическо възпитание в начален курс, предоставя практи-
чески неограничени възможности за пълноценно педагогическо общуване, което се явява като 
главен и устойчив фактор за психическото, личностно формиране и развитие на деца с раз-
лични двигателно-интелектуални възможности.

2. При началното разучаване на различните двигателни дейности, включени в програмното съ-
държание на обучението по физическо възпитание 1-4 клас, децата изграждат обобщен образ 
на конкретната двигателна дейност. но след приложението на експерименталния модел на 
обучение, те придобиват способност веднага да се обхване целият поток от последовател-
ните движения, като едновременни движения които се обхващат само с един поглед. тази спо-
собност представлява необходимо условие за формиране на операционално мислене и открива 
големи възможности за по следващо психическо развитие. тази координация се осъществява в 
умствен план, в плана на представите.

3. чрез приложението на представения двигателен модел се развива и способността на децата 
да координират реда на движенията си, както и на интервалите между тях, в следствие на 
което се появява и оформя понятието за време.
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abstract: The needs of modern children set specific requirements in front of nowadays education. The majority 
of students perceive learning as an obligation which does not carry a pleasure. application of interactive teaching 
methods is referred as a tool to supports the partnership between teacher and student. Through interactive 



178

ОбразОвание и технОлОгии

methods children’s creative abilities are developed and stimulated. The article presents the idea of the untraditional 
lesson, titled „Sea World“ implemented at crafts and art subject at third grade in primary school. By using non-
traditional materials – natural and waste; and non-standard course lessons the teacher could increase the interest 
of students in the learning process and their motivation to participate at school’s activities.

Keywords: group work, interactive methods

Потребностите на съвременните деца поставят специфични изисквания и към образованието. 
обновяването му, в това число и на методите на обучение, обаче, става твърде бавно. оказва се, че 
образователната среда трудно реагира на настъпващите бързи промени. демотивация, пасивност и 
апатия са завладели голям брой ученици и пречат на образователния процес. голяма част от учени-
ците възприемат учението като задължение, което не носи удоволствие. осъществявайки се по на-
чин, който представя знанието като нещо, което е далеч от живота без да се осъзнава реалната му 
стойност на необходимост, се създава и допълнителна отрицателна нагласа. всичко това е приведе-
но във форма, която поставя учениците в подчиненото положението на човек, от когото нищо не 
зависи, освен да удовлетворява нечии очаквания, като се пренебрегват не само желанията му, но до-
ри и възрастовите особености. учениците от начална училищна възраст обичат движението, игра-
та, действието, общуването, смеха. Почти на всяко дете му харесва да бъде център на вниманието, 
център на света, в който живее, иска да има свободата да се изразява, да изпробва възможностите си 
и с безкрайно любопитство да изследва всичко, което предизвиква интерес и радост.

тенденцията за използване на интерактивни методи в българското образование е израз на стре-
межа за обновяване. в националната програма за модернизация на българското образование /2005–
2010 г./ прилагането на интерактивни методи на обучение е посочено като средство, което подпо-
мага партньорските взаимоотношения между учител и ученик [7]. в националната програма за раз-
витие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка /2006–015 г./ използва-
нето на нови методи в преподаването като интерактивните е посочено като показател в качест-
вото на работата и е отредена зависимост при прилагането на системата за диференцирано запла-
щане на учителския труд [8]. включването на нови ефективни организационни форми на обучение, 
съобразно развитието на обществото и неговите потребности е една от основните задачи и на об-
разованието и възпитанието.

в подкрепа на тези тенденции се проведе научен проект них – 325/2014 към нис при универси-
тет „Проф. д-р асен златаров“ на тема: „изграждане и развитие на креативните детски способно-
сти, двигателни умения и навици чрез интегрирано обучение“. неговата основна насоченост е към 
стимулиране на детските креативни способности при използването на художествено-творчески и 
двигателни методи. идеята е да се прилагат разнообразни интерактивни методи с цел развитие на 
тези ученически способности. 

в същността си съдържанието на понятието „интерактивност“ се приема като взаимодейст-
вие от две думи: „интер“ със значение на „между“ и „активност“ –„действие“ (използва се за сравне-
ние и думата „интеракция“). „интерактивността се отнася до взаимодействието между обуча-
ващ и обучаван, както и между самите учащи или в по-широк смисъл – между членовете на една учеб-
на (работна) група/клас“ [3]. в. гюрова разграничава активни и интерактивни методи на обучение. 
според авторката активни методи на обучение са онези методи, които импулсират учениците не 
просто да запомнят и възпроизвеждат информация, а да я „...погледнат от различен зрителен ъгъл, 
да я преосмислят или преподредят...“ [3].

интерактивните методи на обучение „...изискват партньорски взаимоотношения, диалогов 
вид комуникация (на базата на предварително уточнени договорености и процедури) между сами-
те учещи, между учещите и интерактивната мултимедия, между учещия/учещите и обучаващия.

тъй като съвременното образование е насочено предимно към получаването на знания, инте-
рактивните методи осъществяват и нещо повече, чрез тях се постига значителен възпитателен 
ефект като същевременно се изграждат знания и умения у учениците. използването на интерак-
тивни методи формира, както и изисква определени качества и умения у учениците. такива са: ак-
тивно участие; аргументирано изразяване на собствено мнение; открояване на същественото; пре-
одоляване на комуникационната бариера; аргументирано отстояване на собствена гледна точка; ра-
бота в екип; толерантност във взаимоотношенията; вземане на решение; използване изцяло и твор-
чески цялата информация в задачата; поемане на отговорност при представяне на информацията 
(лидерство); участие в диалог; аналитичност; иновативност; критичност и др. [5].



179

МЕтодика на обучЕниЕто

използването на определен интерактивен метод може да служи за изграждането на различни ка-
чества, както е възможно приложението на няколко метода за формиране на конкретно качество. 
независимо от избрания интерактивен метод, е целесъобразно да се ползва методиката за групово 
учене, която включва следните технологични етапи:

1. определят се екипите – на доброволен принцип, според предпочитанията на участниците в 
дейността.

2. избира се лидер в групите (може да се работи и без лидер – според желанието на членовете и 
съобразно спецификата на избрания метод).

3. обсъжда се условието на задачата, което трябва да бъде разбрано от всички. разпределят се 
„ролите“ (ако има вътрешно диференциране на дейността).

4. обсъждат се вариантите отговори на основата на взаимен обмен на информация, опит и 
компетентности. всеки член на екипа изразява своята позиция. групата решава кой член да 
запише общото решение. По желание може всеки да го запише самостоятелно.

5. Провежда се самоконтрол и взаимоконтрол на решението. коригират се допуснатите грешки.
6. Прави се оценка и самооценка на изпълнението на задачата и на работата на членовете на еки-

па. коментира се как са се справили всички, в сравнение с постиженията при други задачи. изби-
ра се кой да отчете дейността и да представи общото решение. добре е всеки член на екипите 
да се научи да прави отчет според изискванията. ако е нужно, се упражнява за това в групата.

7. всеки екип отчита изпълнението на задачата пред цялата група. изразява се мнение за пред-
ставянето. могат да се направят допълнения и корекции. добре е преподавателят също да 
направи своята оценка, да поощри или порицае участниците в педагогическото взаимодейст-
вие и да обобщи представянето на всеки екип и на цялата група [8].

всеки един от посочените структурни компоненти (етапи) на екипната дейност се реализи-
ра на основата на интеракция. решаването на задачите става при наличието на посочените по-го-
ре признаци на интерактивното взаимодействие. в зависимост от избрания интерактивен метод 
работата в екип има своя специфика (на основата на посочените по-горе особености на отделните 
интерактивни методи).

в училищната възраст групата и екипът са от първостепенно значение, близостта с приятели-
те е най-голяма, а със семейната среда – най-малка. от тази близост със съученици и приятели, от ха-
рактера на микроклимата в класния или паралелковия колектив и общуването в него зависи процесът 
на социализация и формиране личността на ученика, професионалното и житейското му самоопре-
деление, приемането на едни или други морални принципи и ценности като ръководство за действие 
[4]. в групата приятели учениците намират разбиране, споделяне на общи интереси, всичко, което 
не намират в семейството.

„групова динамика“ представляват силите, които възникват в групата и оказват определено 
влияние върху членовете й. според к. левин хората се изменят благодарение на групата. При изслед-
ването на това явление се стига до извода, че е по-лесно да се измени поведението на човек в група, 
отколкото изолирано, а за да се променят груповите действия първо трябва да се промени поведе-
нието на груповите водачи. колкото по-привлекателна е групата за своите членове, толкова по-сил-
но влияние може да оказва върху тях. освен положителните аспекти на груповата динамика трябва 
да се отбележат и нейните слабости. освен малките групи съществуват и големи групи, които съ-
що влияят на личността.

включвайки се в състава на дадена група индивидът приема да се съобразява с нейните особено-
сти и е принуден да спазва нормите, които му се налагат. Приемайки да изпълнява някаква функция 
в структурата на групата всеки е длъжен да изпълнява своите права и задължения. груповото член-
ство означава наличие на общи нагласи и ценности, извършване на съвместна дейност, чиито резул-
тати са личностно значими за всички членове на групата.

груповите ценности обединяват членовете и се явяват фактор, който детерминира общност-
та на групата. груповите ценности са различни за всяка организация, те определят спецификата на 
дейността в групата. груповите норми отразяват общите ценности. груповите норми са предва-
рително зададени и се приемат от всички новопостъпили. груповите норми се приемат предвари-
телно, защото по посока на груповите норми се намират груповите санкции. те могат да варират 
дори в рамките на един и същ тип групи.

в зависимост от груповите ценности и норми се намират и груповите роли. те съответстват 
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на спецификата на групата – ролите са функции, които трябва да се изпълняват от члена на група-
та, заемащ определена позиция. изпълнението на груповата роля е по посока на т.нар. групови оч-
аквания. ако изпълненията на дадена роля съответства на груповите очаквания, мястото на съот-
ветния член в йерархията нараства. това място се нарича групов статус. той зависи от това докол-
ко груповите очаквания се припокриват с изпълнението на ролята. ако груповите роли не се изпъл-
няват в съответствие с груповите очаквания можем да кажем, че съществува ниска групова сплоте-
ност, тогава групата е в състояние да окаже групов натиск. високата групова сплотеност води до 
добър групов климат.

друг социално-образователен феномен е лидерството. При изпълнение на съвместната дейност 
е напълно възможно определен индивид да застане начело на групата с цел по-доброто й ръководство 
и вътрешно организиране, както и да окаже реална помощ при решаване на конкретните проблеми 
и при взимане на подходящи решения (й. янкулова, 2008). лидерството е явление на неформалните 
личностни отношения, т.е. няма формализирани процедури за издигане на лидера, не се предвиждат 
административни мерки за неговото утвърждаване. тъй като лидерството е динамичен феномен 
лидерите в малката група могат да се сменят, конкурират и т.н. с една дума, за да стане лидер, ин-
дивидът трябва да притежава или да развие у себе си редица специфични черти, които привличат 
хората, внушават им доверие и ги правят отзивчиви. ролята на лидера е много важна, защото в про-
цеса на решаване на въпроса възниква дискусии, в които решението се взима от цялата група, но се 
обобщава от лидера. като главно действащо лице в груповата дискусия, която съпътства изработ-
ването на колективното решение, той въплъщава в себе си множество от теоретичните моменти.

дискусията е процес на размяна на информация, при който групата реконструира проблема, из-
явява алтернативни възможности за решение, оценява ги и се споразумява относно вида на крайния 
вариант. Бейтсън счита, че груповата дискусия е най-сигурната техника за предизвикване устой-
чиво размишление върху проблема. изобщо груповите методи на работа водят към дискусия на пре-
димствата и недостатъците на необходимата промяна и в крайна сметка принадлежността към 
груповото решение – дали и как да се направи промяната. 

на база прегледаната специализирана литература в края на месец октомври – 2014г. – в начално 
училище на територията на град Бургас проведохме интерактивен урок по домашен бит и техни-
ка в трети клас. в урока бяха синтезирани художествено-творчески методи, интерактивни мето-
ди като работа по ситуации и разделяне класа на малки групи, а темата на урока бе „морски свят“.

еуфорията около предстоящия празник никулден бе провокация за нас да изберем именно тема-
та „морски свят“ за тема на нашия урок. опитахме се да представим един интересен, забавен, раз-
личен урок пред третокласниците с цел да повишим интереса към съответния час. 

урокът започна с традиционната беседа, целяща да установи и обогати знанията на учениците от-
носно предстоящия празник. Паралелно с беседата, пред учениците се представи и кратка презентация в 
тематиката на предстоящия урок. Последва поставяне на темата „морски свят“ и загатване естест-
вото на материали, с които учениците щяха да боравят – природни и отпадъчни материали.

учениците бяха предварително разделени на три групи. всяка от групите излъчи по един капи-
тан, който трябваше да изтегли името на своя отбор. имената на отборите бяха предварително 
напечатани на табелки, чиито имена учениците на знаеха и не подозираха – „черна перла“, „морска 
звезда“ и „раковина“. за да се допълни атмосферата в класната стая за всеки от капитаните имаше 
подготвена моряшка шапка.

Последва представяне на материалите, с които учениците щяха да си послужат в часа. всяка ед-
на от групите работи с различни материали. отбор „черна перла“ – с природни материали – морски 
камъчета, боб, леща, ориз; отпадъчни материали – тел, стари закачалки, опаковки от бонбони и дру-
ги. отбор „раковина“ – трябваше да изпълни задачата с помощта на отпадъчни материали – капач-
ки от бутилки. отбор „морска звезда“ изпълни творческата задача с непотребни дискове, хартиени 
и пластмасови чинии. Пред учениците бяха представени и готови продукти, за да покажем на учени-
ците, че чрез такива материали наистина могат да се получат интересни неща. 
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Преди да пожелаем приятна работа на учениците, разбира се, поставихме критериите за работа: 
да се работи чисто; да се измислят повече брой варианти; оригиналност.

в рамките на три минути учениците проведоха кратка дискусия между групите, целяща всяка 
група да реши какво точно ще направи с предложените материали как ще прочете изпълнението на за-
дачата, като се спазват посочените критерии за работа. дискусиите между участниците в групите 
протекоха емоционално. всеки един от участниците имаше ентусиазъм и желание да даде добри идеи и 
предложения, така че неговият отбор да стане победител. след изтичане на времето за дискутиране 
всеки един от капитаните представи гласно пред всички останали идеите на своя отбор.

 

отборите бяха назовавани с техните творчески имена, което според нас спомогна на ученици-
те в групите да се чувстват отговорни за изпълнението на задачата като част от цялото – в име-
то на отбора. 

капитанът на отбор „черна перла“ представи предложението на своя екипаж – да направят риби 
от материалите, с които разполагат. отбор „раковина“ също представиха оригинално предложение 
да апликират кораб и морска звезда с помощта на материалите пред себе си. морските звезди избра-
ха да изработят риби от дисковете и чиниите.

третокласниците започнаха енергично да изпълняват творческата задача. всеки един от учас-
тниците в групата работеше с „пълна пара“, за да спечели неговия отбор. интересно за нас бе, че 
учениците в групите си бяха разпределили задачите – едни лепяха, втори – режеха, трети – подава-
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ха материали, други – ги свързваха. с наближаване финала на работата си учениците подреждаха и 
почистваха работните си места. така постепенно на масите останаха готовите продукти, които 
учениците създадоха. 

Последва представяне на изготвените изделия. всеки един от отборите презентира пред оста-
налите какво е направил. след презентацията на всеки отбор – останалите отбори имаха възмож-
ност да изкажат мнение за това дали това което са направили техните съперници отговаря на пред-
варително поставените критерии и как те биха оценили тяхната работа. с минимална преднина – 
отбор „морска звезда“ бе излъчен за победител, но отборите „раковина“ и „черна перла“ също полу-
чиха заслужени аплодисменти. 

 

всеки един от отборите бе създал красиви и оригинални изделия. Произведенията на учениците 
красяха седмици наред коридорите на началното им училище, където всеки друг ученик, учител, ро-
дител – можеше да се наслади на художествено-творческите таланти на третокласниците.

урокът завърши с обща снимка на участниците в проекта, чиито усмивки показват удовлетво-
рение от добре свършената работа.

  
включването на нови ефективни организационни форми на обучение съобразно развитието на 

обществото и неговите потребности е една от основните задачи и на образованието и възпита-
нието. Прилагането на интерактивни методи на обучение е средство, което подпомага партньор-
ските взаимоотношения между учител и ученик. интерактивните методи на обучение „...изискват 
партньорски взаимоотношения, диалогов вид комуникация между самите учещи, между учещите 
и интерактивната мултимедия, между учещия/учещите и обучаващия. на база проведения от нас 
експериментален урок по домашен бит и техника в трети класна тема „морски свят“ можем да из-
разим мнение, че прилагането на интерактивни методи на обучение и групова работа – биха пови-
шили интереса на учениците към учебния процес и мотивацията към дейности, свързани с училище. 
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aBSTracT: This paper aims to study the impact of the proposed game-based model on the development of 
physical abilities of students from primary school. The model is developed by the authors and includes physical and 
mental activities. its implementation at physical classes at school requires group competitive work. all activities 
have complex character and the goal is knowledge building, skills formation and proper position to learning 
process in general. pupils communicate and cooperate between actively. 

KeYWorDS: interactive game-based model, physical abilities, motor thinking

играта е непрекъснат спътник в живота на детето. децата играят в дома, на улицата, в дет-
ската градина и в училище най-разнообразни игри: подвижни, дидактически, спортно-подготвител-
ни, музикални и др. в ръцете на опитния педагог и на грижовния родител, те се явяват отлично сред-
ство за всестранно развитие на детето и за укрепване на здравето му. според П. Ф. лесгафт чрез иг-
рите детето се подготвя за живота, а за м. горки те са пътят на детето за опознаване на света [2].

особен интерес за теорията и практиката на обучението по физическо възпитание представля-
ват подвижните игри, които са богати на активни движения, за разлика от неподвижните и забавни-
те игри, които протичат в статично положение. това обяснява причините, обуславящи огромното 
желание у децата за участие в дадена игра. те са плод на интереса към нея, на желанието да се проверят 
личните умения, както и да се получи удовлетворение от постигнатия успех в съчетание с позитивни 
емоции породени от двигателната активност. именно това превръща играта в незаменимо средство 
за изграждане на двигателни качества, умения и навици у децата от начална училищна възраст [4].

въпреки това, едностранчивият и шаблонизиран подход при тяхното приложение може да све-
де техния градивен, във функционално отношение ефект до нула, което напълно обезсмисля, рабо-
тата за постигане на т.н. обобщено двигателно умение – възможност за правилни двигателни реше-
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ния при изменящи се условия. обобщено двигателно умение се гради върху основата на придобити-
те знания и навици. именно това създава предпоставки при изградено обобщено умение да се реализи-
ра свободно и творчески двигателната дейност, съобразно конкретните изисквания на ситуацията.

във връзка с горе посоченото изградихме двигателно-творчески, игрови модели на обучение, кои-
то приложихме в съчетание с групово-съревнователната организация на работа в учебния процес по 
физическо възпитание. това са двигателно-творчески модели, с комплексен характер, чиито решения 
са основани едновременно на получаване на знания, формиране на умения и изграждане на нагласи. те 
поставят участниците в ситуация на активно общуване помежду си. дават възможност за лично-
стно решение на основата на съпреживяното, взаимодействието, диалогът, анализът и вземането 
на решения по определен проблем на базата на вече усвоени знания и двигателен опит.

в резултат на това получихме интерактивни, двигателно-творчески модели, които поставят 
учениците в ситуация на постоянно обсъждане, изразяване на собствено мнение и възможност за ре-
ализация на собствен двигателно-творчески продукт. именно с това е свързана и целта на нашето 
експериментално изследване:

Цели на изследването:
1. Практическо проучване влиянието на интерактивните, двигателно-творчески модели вър-

ху развитието на физическата дееспособност на децата от начална училищна възраст.
2. влияние на групово-съревнователната организация на обучение в начален курс за повишаване 

на функционалните възможности и физическата дееспособност на децата.
Задачи на изследването:
1. тестово изследване динамиката в измененията на количествените показатели отразяващи 

развитието на двигателните качества на децата, в следствие на въздействие от интерак-
тивни, двигателно-творчески модели.

2. изследване ефективността на групово-съревнователната организация на обучение в начален 
курс за повишаване на функционалните възможности и физическата дееспособност на децата.

съобразно с целта и свързаните с нея задачи на изследването, диференцирахме приложението на 
двигателните модели в две насоки:

 y изграждане от децата на двигателно-творчески, игрови модели, по зададени конкретни 
критерии и задачи поставени от учителя.

 y самостоятелно изграждане от децата на вариативни двигателно-игрови модели.
Примерни модели от първо направление – задачи поставени от учителя /оригинални, авторски/
съобразно спецификата на групово-съревнователната организация, класът е разделен на три сме-

сени групи. двигателната задача се реализира при нестандартни условия. 
Двигателно-познавателна дейност „Архитекти“
на разстояние 15 м. от стартовата линия, на три отделни места, се поставят различни по брой 

и вид предмети, но тяхното количество и видово разнообразие да е еднакво и за трите групи. Пре-
ди стартирането на играта се предоставя възможност на групите за време от 30 сек. да обсъдят, 
обмислят и решат какъв „архитектурен проект“ могат да реализират с предоставените им уреди, 
зад фронта на играта.

условия на протичане: след сигнал „старт“ всеки ученик преминава по трасето на играта /което 
в зависимост от поставените образователни цели може да бъде с еднородна или смесена двигателна 
характеристика/, взема само един предмет, връща се обратно и го отнася зад строя на групата. ко-
гато се съберат достатъчен за начало на реализацията на проекта брой предмети, децата, очакващи 
реда си започват да „строят“, като внимават да не пропуснат старта си. играта приключва след 
изчерпване на всички предмети, едновременно с готовия двигателно-конструктивен модел. крите-
рии за оценка: бързина; точност; оригиналност; брой варианти. По зададените критерии, децата са-
ми оценяват проектите на всяка група. играта се дозира индивидуално – от децата, според решение-
то на групата /отнася се за деца със соП/ и групово – според броя на предметите.

Примерни модели от второ направление – самостоятелно изграждане на двигателни модели от 
децата

Двигателно-познавателна дейност „Риболовни приключения“
като помощни средства използваме динамична демонстрация – кадри, съдържащи традиционни 

и алтернативни похвати на риболов, както и подходящо подбрана, свързана с демонстрацията ме-
лодия, но без текст.
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условия на протичане: на фона на мултимедийна демонстрация в съчетание с музикален съпро-
вод за време 30 сек., децата трябва да обмислят, обсъдят и открият с коя от изучените игри е свър-
зан демонстрационния материал, да сътворят и изпълнят варианти на играта, като запазят двига-
телната й характеристика. критерии за оценка: точност; оригиналност; брой варианти. играта се 
дозира по времетраене.

изследването бе проведено месец октомври-април в нБу “михаил лъкатник“, гр. Бургас с 23 де-
ца – 11 момчета и 12 момичета от трети клас. През изследвания период, обучението по физическо 
възпитание се проведе изцяло по експерименталния, интерактивен, двигателно-игрови модел, като 
във всяко занятие се реализираха минимум по две двигат елни задачи от посочения модел.

тестова батерия за отчитане степента в развитието на двигателните качества на децата при 
проведените три контролни измервания – начално /без въздействие на моделите/; междинно; заклю-
чително:

 y Бягане – 50 метра /висок старт/ – за бързина. спазване на основните технически изисквания: 
стартово положение, координация на долни и горни крайници, ускорително бягане на предна 
част на ходилото.

 y скок на дължина от място с два крака – за взривна сила на долни крайници.
 y хвърляне на малка плътна топка /150 гр./ във вертикална цел – за взривна сила и координация на 

горни крайници.
 y хвърляне на малка плътна топка /150 гр./ във хоризонтална цел – за координираност и точност 

на движенията.
Анализ на резултатите
един от основните показатели, определящи ефективността от въздействието на специализи-

раните двигателни модели, е взривна сила на долни крайници, измерен с теста скок на дължина с два 
крака. /табл. 1, Фиг. 1/ в началото на експеримента изследваните ученици са постигнали среден резул-
тат от 91,8 см. но чрез системното приложение на двигателно-игровите модели на обучение резул-
татите от междинните изследвания, края на месец февруари, показват средни стойности от 115,5 
см – с 23,7 см повече в сравнение с началото на експеримента /рt 95%/ [3].

в края на отчетния период, м. април тестовото изследване взривна сила на долни крайници по-
каза значително израстване изразено в 15,5 см повече от междинното изследване и с 39,2 см повече в 
сравнение с началното, което представлява 43% от изходното ниво. /рt 99%/ тези високи разлики в 
постиженията ни дават основание определено да твърдим, че приложените интерактивни-двига-
телни модели на обучение оказват силно, позитивно влияние върху взривната сила на долни крайни-
ци. това неминуемо води до повишаване степента в развитието на физическата дееспособност и по-
ложителни промени в нейната структура.

Таблица № 1. Динамика в изменението на взривната сила на долни крайници

№ изследвани условия х S v%
 1. Без въздействие 91,8 12,24 13,33
 2. с въздействие 115,5 10,92 9,45
 3. крайно измерване 131,0 17,13 13,08

Фиг. 1. Динамика в изменението на взривната сила на долни крайници

друг фактор, определящ ефективността от въздействието на специализираната експеримен-
тална програма е бързината, чието развитие проследихме с теста 50м. гладко бягане за бързина от 
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висок старт [1]. в резултат на системното приложение на разнообразни модулни експериментални 
задачи, в структурата на които са включени упражнения изискващи вариативно бягане, са настъпи-
ли достоверни, позитивни изменения в показателите за бързина. /табл. 2, Фиг. 2/ 

Таблица № 2. Динамика в изменението на бързината

№ изследвани условия х S v%
 1. Без въздействие 12,0 1,13 9,83
 2. с въздействие 9,4 1,07 11,44
 3. крайно измерване 9,05 0,76 8,42

Фиг. 2. Динамика в изменението на бързината
в началото на експеримента изследваните ученици са пробягали 50 м средно за 12 сек. в продълже-

ние на два месеца с прилагането на експерименталните интерактивни, двигателни модели, ученици-
те показват средни резултати от 9,4 сек., т.е. с 2,6 сек. повече в сравнение с началото на експеримен-
та. /рt>95%/ а резултатите от крайното тестиране показват още по-голямо израстване по отно-
шение развитието на бързината от 0,3 сек. в сравнение с междинното изследване и с 2,95 сек. в срав-
нение с началното. /pt=99%/

тестовите данни, по отношение на фактора развитие на взривната сила на горни крайници от 
началното изследване, показва постижения средно от 8,79 м. /табл. 3, Фиг. 3/. междинното изследва-
не отчита израстване в тази насока средно от 10,6 м – т. е. с 1,8 м повече от началното изследване. 
/рt>95%/ 

Таблица № 3 Динамиката в изменението на взривна сила на горни крайници

№ изследвани условия х S v%
 1. Без въздействие 8,79 3,43 39,02
 2. с въздействие 10,6 4,39 41,42
 3. крайно измерване 11,83 4,43 43,07

Фиг. 3 Динамиката в изменението на взривна сила на горни крайници

крайното изследване по показател взривна сила и координация на горни крайници ни позволяват 
да отчетем израстване от 1,2 м в повече в сравнение с второто изследване и с 3,0 м. повече от резул-
татите на изходното изследване, което представлява 43% от началното изследвано ниво /рt>95%/.
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Таблица № 4 Динамика в изменението на точността на движенията

№ изследвани условия х S v%
 1. Без въздействие 3,1 1,29 41,51
 2. с въздействие 3,5 0,85 24,29
 3. крайно измерване 3,7 0,67 18,11

Фиг. 4 Динамика в изменението на точността на движенията

не по-малко значение за определяне ефективността от въздействието на двигателно-игровия 
модел има и фактора координираност и точност на движенията. /табл. 4, Фиг. 4/. резултатите от 
измерванията по теста хвърляне в хоризонтална цел позволяват да се отчетат средно по 3,1 точни 
попадения от 5 възможни, при началното изследване. При второто измерване резултат от 3,5 точ-
ни попадения – с 0,4 повече от изходното изследване, а при последното изследване, в края на отчет-
ния период, учениците показват резултат с 0,2 точни попадения повече в сравнение с началното из-
следване – 19% от изходното ниво на децата/рt>95%/. 

анализът на получените от изследванията резултати дадат основание да се направят следни-
те изводи:

1. системното приложение на специфичните интерактивни, двигателно-игрови модели, оказ-
ва силно позитивно въздействие върху развитието на физическата дееспособност на децата 
от начална училищна възраст, което неминуемо оказва влияние и върху цялостното физиче-
ско развитие на малките ученици.

2. Приложението на двигателно-игровите модели се приема с огромен интерес от децата, тъй 
като те реализират двигателен продукт на собствените си творчески решения, без да нару-
шават двигателната характеристика на конкретните вариативни задачи. обучението про-
тича в обстановка позволяваща относително голяма свобода на движенията, в рамките на 
определени критерии, съгласуваност на действията и взаимно подпомагане. движенията се 
отличават с голямо разнообразие, динамика, координация.

3. интерактивните, двигателно-игрови модели са изключително сполучливо обединение на со-
циално и двигателно общуване, обогатяващо вътрешната природа на детето. това се осъ-
ществява най-пълноценно при точното им приложение и пълноценното управление на двига-
телната дейност в условията на интерактивно обучение в резултат на което се регулират: 
комплексното развитие на двигателни качества; механизмите за превръщане на външните 
регулатори на поведение във вътрешни притежания на личността.
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The article reflects the author’s methodological research within the framework of a university project. it 
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задачите в тестова форма са педагогическо средство, отговарящо на изискванията за краткост 
и технологичност; логическа форма за изразяване на позиция, отличаваща се с определеност на мяс-
тото за отговори; с адекватност между инструкцията и съдържанието. 

в методиката на литературното обучение на студенти-филолози в русия се откриват подхо-
ди, които дават основание за следната класификация на тестовите задачи:

1. задачи със закрит отговор, в който правилният отговор се избира от даден набор предложе-
ни отговори.

задачата обикновено е с два, три, четири, пет отговора, един от които е правилен, а останали-
те са дистрактори – неправилни, но с правдоподобни отговори.

кое произведение е къса епическа творба в прозаична реч:
а/ ода;  б/ елегия;  в/ разказ;  г/ поема.
2. задачи, изискващи самостоятелен отговор. Биват: [1, 5]
 y задачи с кратък отговор, предхождан от инструкцията „допълнете“:

………….. е литературно понятие, което означава съединяване, връзка, постройка.
 y  задачи с разгърнат отговор:

класицизмът е…………………………………………..…………………………………………….
3. задачи за установяване на съответствие – търси се съответствие между елементите на 

две множества, в едно от които наред с правилните отговори се дават и дистрактори. ин-
струкцията за изпълнение е „установете съответствието“

Писатели:    Произведения:
1.     а.
2.     Б.
3.     в.
4.     г.
     д.
     е. 
4. задачи за у становяване на правилна последователност: 
номерирайте в тяхната последователност епизодите от приказката „слънцето и луната“:
създаването на слънцето и земята
Поява на небето и земята
лунен календар
необоснованите претенции на луната
5. верижни задачи – задачи, при които правилният отговор на един въпрос е от значение за след-

ващия.
Пример:
литературен кръг, възникнал на базата на списание, издавано през периода 1892 – 1907 г., е ……….
Представители на този кръг са:
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а/ д-р к. кръстев;  б/ Б. Пенев;  в/ П. Ю. тодоров;  г/ П. славейков;  д/ П. яворов
оградете с кръгче буквата на излишния отговор.
Посочете на кой автор от кръга принадлежат тези произведения:
а) „калиопа“;  б) „градушка“;   в) „в полите на витоша“;  г) „кървава песен“.
кое е излишното заглавие?
6. задачи върху една тема, обхващащи цялата структура на урока.
Пример:
в превод на български език „есе“ означава:
а) тъкан;   б) опит;    в) преплитане.
Философия, политика, критика, морал, eстетика, идеология – това е …….. на есето.
а) идеята;   б) проблематиката;   в) тематиката.
характерни черти на всяко есе са:
а) изследване на историята на въпроса;   б) актуализация на темата или проблема; 
в) наличие на експресивно-емоционални оценки.
водещата роля в произведенията на този жанр принадлежи на: 
а) личността на автора;     б) критиката на известните научни факти; 
в) употребата на специфични термини.
структурата на есето предполага:[4, 6]
а) строга композиция;     б) свободна композиция; 
в) разширени отговори на поставени въпроси.
тъй като руската методическа школа има представително присъствие в България, а влиянието й 

е неоспоримо, ние онагледихме тази класификация с примери, взети от български сборници и нацио-
налния специализиран педагогически печат

наблюденията ни показват, че българската методическа традиция се опитва да създаде свои ав-
торски подходи, като групира тестовите задачи в литературното обучение предимно на базата на 
тематичния принцип. така се открояват:

 y тестови задачи, свързани с биографичния метод;
 y тестови задачи, свързани с триадата „автор-произведение-герой“;
 y тестови задачи – проверка на знанията за литературната теория. [7]

тестови задачи, свързани с биографичния метод:
При тях задължителни са биографичните данни за година и място на раждане, родно място, клю-

чови фрази от биографиите им, семейно и литературно обкръжение. с оглед на вписването ни в ес 
вече се обръща внимание на още два компонента – националността и етническия произход.

съвременници на любен каравелов са:
а/ христо Ботев;   б/ иван вазов;   в/ атанас далчев;  г/ добри чинтулов.
оградете с кръгче буквата на неправилния отговор.

„Каква ли съдба щяха са имат моите писания, ако под тях се мъдреше името димитър иванов…“
тази мисъл принадлежи на…
а/ ран Босилек;   б/ елин Пелин;  в/ чичо стоян;  г/ радой ралин.
открийте истинските имена на останалите автори, пишещи под псевдоними.

кой писател е роден през 1848 година:
а/ любен каравелов;   б/ Петко р. славейков;  в/ христо Ботев;  
г/ иван вазов;    д/ алеко константинов.
оградете с кръгче буквата на правилния отговор

кой български писател е роден в кукуш:
а/ никола вапцаров;   б/ димитър талев;   в/ Паисий хилендарски;
г/ христо смирненски;   д/ любен каравелов.
оградете с кръгче буквата на правилния отговор.

1805–1875 са годините на раждането и смъртта на:
а/ Шарл Перо;    б/ вилхелм грим;   в/ якоб грим;
г/ ханс андерсен;    д/ ангел каралийчев.
оградете с кръгче буквата на правилния отговор.
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свържете писателите с биографичните им данни:
алеко константинов   велико търново  1850-1921
любен каравелов    свищов    1827-1895
иван вазов    копривщица   1834-1879
Петко славейков    сопот    1863-1897

за кой писател се отнасят думите: „Близо седем години работи като чиновник в българската ле-
гация в Букурещ“?

а/ йордан йовков;  б/ валери Петров;  в/ христо Ботев;  г/ Пейо яворов.

майката на кой български писател се нарича съба:
а/ йордан йовков;  б/ елин Пелин;  в/ христо Ботев;  г/ иван вазов. [2, 3]
оградете с кръгче буквата на правилния отговор.

кое произведение на андерсен може да бъде наречено негова духовна автобиография?
а/ „дивите лебеди“;   б/ „новите дрехи на царя“;   
в/ „огнивото“;    г/ „грозното патенце“.

Посочете националността на следните писатели:
Бранислав нушич – 
марк твен –
ханс андерсен – 
михаел енде – 
оскар уайлд – 

свържете писателите с афоризми, изречени от тях:

аз и пари – две субстанции, осъдени на вечна раздяла и. вазов

идеалът на земното щастие е в труда, в здравето 
и в природата

хр. Ботев

няма власт над оная глава, която е готова да се от-
дели от плещите си в името на свободата

а.константинов

една чиста истина прави живота спокоен, една ху-
бава лъжа го прави приятен

е. Пелин

тестови задачи, свързани с триадата „автор-произведение-герой“
съпоставят се два или три компонента за т. нар. „кръстосана проверка“ на знанията.
кое произведение не е на Братя грим:
а/ „Шестте лебеда“;   б/ „ленивият хайнц“; 
в/ „дивите лебеди“;   г/ „скъсаните обувки“.

оградете с кръгче буквата на верния отговор. с кой писател свързвате тази творба? ____________
Попълнете правилно таблицата:

автор Произведение герой
оскар уайлд

„Принцът и просякът“

Благолаж
х. андерсен

„хайдути“
лисицата

защо л. каравелов нееднократно нарича нено и неновица „любители на тишината и спокой-
ствието“?

а/ защото са кротки хора;   б/ за да ги разграничи от николчо;
в/ за да подчертае тяхната духовна пустота.
оградете с кръгче буквата на правилния отговор.
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„с изключителен психологизъм писателят показва пътя на човешкото страдание, драмата на 
малкия човек. вярата доброто е магията, която стопля сърцата, дава се безкористно на осъдените 
от съдбата, за да докаже, че красотата и младостта не бива да умират.“

тези думи се отнасят за писателя:
а/ елин Пелин;   б/ йордан йовков;   в/ иван вазов;   г/ Петко славейков.
оградете с кръгче буквата на правилния отговор. аргументирайте се.

литературен герой се характеризира чрез:
а/ портретна характеристика;    б/ реч;    в/ постъпки; 
г/ стихосложение;     д/ описание на душевно състояние.
Посочете неверния отговор.

какво съдържание влага иван вазов в заглавието на разказа „една българка“?
а/ една като всички останали българки;   б/ единствена, неповторима;
в/ една от изключителните смели и самоотвержени българки от онова време.
оградете с кръгче буквата на най-точния отговор.

Познайте произведението по откъса:

откъс Произведение

„но... стига ми тая награда – 
да каже нявга народът: 
умря сиромах за правда, 
за правда и за свобода...“

„тоз, който падне в бой за свобода, 
той не умира“…

„кой не знай чавдар войвода, 
кой не е слушал за него?“

свържете автора с жанра, който разработва:
оскар уайлд    басня
жан дьо лафонтен   разказ
йордан йовков    приказен роман
михаел енде    приказка-притча

Проверка на знанията за литературната теория
Проверява се дали са овладени правилно литературните термини, техните значения, уменията 

за прилагането им в литературния анализ.
какво означава хипербола:
а/ преносно значение;    б/ пресилване, преувеличение; 
в/ разместване на думи;    г/ повторение.

коя е ритмичната стъпка в стихотворението „заточеници“?
а/ямб;   б/хорей;   в/ дактил;   г/ анапест.
оградете с кръгче буквата на точния отговор.

Баладата е:
а/ лироепическо произведение;   б/безсюжетна творба; 
в/ сплав от правдоподобно, невероятно и фантастично; 
г/ произведение, в което често присъства природно описание.
Подчертайте неправилния отговор.

определете самостоятелно стилистичните форми в одата „опълченците на Шипка“
а/„сюлейман безумни“; „гъсти орди“ -
б/ „гърди геройски“ -
в/ „младите дружини“ –
г/ „без сигнал, без ред“; „насипи налитат и падат, и мрат“ -
д/ „идат като тигри, бягат като овци“ –
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е/ „върхът отговаря с други вик: ура!“ –
ж/ „дванайсетий път..“ – 

отговори: сравнения в антитеза, хипербола, метонимия, епитети, градация, метафора, олице-
творение 

е таблицата с подходящи примери:
„гледаш параходът как пъшка и се мята сред побеснелите озлобени вълни, като че виждаш някой 

жив гигант в предсмъртна борба. голям е параходът в пристанището, посред другите параходи, но 
каква нещастна ладийка е той тука, в безбрежния океан, между тези живи, цъфнали водни хълмове. 
те си играят, подиграват се с нашия параход, … па изведнъж като си зашушнат, като се разкикотят, 
озъбят се, разпенят се и като се спуснат върху парахода, притиснат го, запляскат и хвърлят елма-
зи нагоре“.

стилно-езикови средства Примери
олицетворение

епитет
метафора
сравнение
контраст
градация

„Бай Ганьо пътува“ от Алеко Константинов е:
а/ басня;   б/ анекдот;   в/ хумористичен разказ;  г/ весела случка. [3]
оградете с кръгче буквата на верния отговор.

анализът на проблематиката и приведените по-горе примери дават основание за следните изводи:
1. между руската и българската методически школи има сходства и различия в областта на 

подходите при формулиране на тестови задачи за целите на литературното образование. 
руските педагози залагат на структурния, а българските – предимно на тематичния прин-
цип.

2. студентите, които се запознават с методическите им идеи, не са работили с тестови ба-
терии по време на прогимназиалното и гимназиалното си литературно обучение, затова 
предпочитат да издирват, а не самостоятелно да съставят тестови литературни задачи, 
без да долавят разностилието им.

3. учителите по литература се нуждаят от допълнителна квалификация и самообразование, за 
да изработват сами тестови батерии и да ги прилагат в реалната педагогическа практика. 
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2. герджикова, м., о. Попова. тестови задачи по литература за 5 клас. с., Булвест 2000, 2006.
3. добринова, м. сборник от задачи с тестов характер по български език и литература. с., Бул-

вест 2000, 1992.
4. Пранцова, г., е. романичева. методика обучения литературе: практикум. м., Флинта, 2012.
5. Пранцова, г. уроки литературы: метод, рекомендации по развитию речи учащихся: 5-11 

классы. м., 2003.
6. ромашина, н. литература 5-11 классы. тесты для текущего и обобщающего контроля. вол-
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Забележка: в изложението са използвани фрагменти от специализираната периодика: „рик“ „рик-

кандидат-гимназист“, „гимназист“ и други, обнародвани през периода 1993-2013 година; тестови за-
дачи от национални олимпиади по литература и конкурсни изпити за кандидат-гимназисти.
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Златина Добрева Ангелова
ЕТ „МИРДОБ“, гр .Бургас

ВИДЪТ НА ГлАГОлА И ГлАГОлНИТЕ НАклОНЕНИя –  ТРУДНИТЕ ТЕМИ 
В ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ с „клИПОВО“ МИслЕНЕ 

form and mood of The VerBS – The difficulT ToPicS for STudenTS WiTh 
„cliP“ ThinKing
Zlatina dobreva angelova
eT „mirdoB“, Burgas

The article examines the problems of perceiving the mood and the form of the verbs in Bulgarian language 
while teaching to the students in the seventh grade, focusing on the reasons, which caused them. We can distinguish 
the role of conceptual thinking for acquisition of permanent knowledge and skill formation in the students to plan 
more effectively their behaviour in real situations in life. We can track how the perceiving of the information as 
clip leads to its inadequate rationalization and the construction of wrong idea about surrounding reality in young 
people. The author represents tested in the practice solutions about overcoming the ensuing problems in Bulgarian 
language teaching. 

The main topics in the article are the ways of perceiving of the information among the young people and the 
ensuing of that problems; the form of the verb, mood of the verbs and types of complex sentences as the most 
difficult to acquire topics in Bulgarian language teaching in seventh grade. 

The goal of this survey is to search for more effective methods in teaching „the difficult“ topics – form and 
mood of the verbs and types of the complex sentences. The ability to distinguish them helps for acquiring of 
different knowledge, formation of emotional intelligence, change the feelings, attitudes, values in young people. 
This makes students creative, confident and able to deal with any challenges. 

conclusion: The motivation for education in the young people is less and the literacy is becoming a problem of 
crucial importance for the prosperity of the society. overcoming these negative trends is possible only with quality 
education in understandable language, forming analytical thinking by accumulation permanent knowledge and 
acquisition of confidence in their application in life. The promotion of successful practices facilitates the work of 
all participants in the learning process and leads to bigger effectiveness in realization of the projects in science, 
economy, social activities, culture and etc. 

През последните години се забелязва трайна тенденция за намаляване на постиженията по българ-
ски език и литература на учениците не само на изпитите за външно оценяване, но и при усвояване-
то на задължителния минимум за съответния клас. Причините за обучителните трудности са мно-
го и комплексни, а методите за отстраняването им трябва да се съобразяват най-вече с личностните 
фактори (възраст, интереси, социално-психологически особености на обучаваните и пр. подробности, 
свързани с техния характер, с които учителят се запознава постепенно в процеса на работа). изслед-
ването за промените в психологията на поведението при младежите на рада грановская –професор док-
тор на психологическите науки, старши научен сътрудник в отдела за организация на научноизследо-
вателската работа на ФгБу „всеросийски център за екстрена и радиационна медицина „а.м. никифо-
ров“, русия – прави опит да разкрие тези причини и дава интересни насоки за организацията на учеб-
ния процес. /1/ според нея младежите днес притежават съвсем различен начин на мислене и възприема-
не на информацията, противоположен на извличането на такава от книгите. това се налага заради на-
расналата над 50 пъти скорост на измененията в обкръжаващата среда. информацията, която използ-
ват младите, е от телевизор, компютър, интернет и др., а съвсем малък дял заемат книгите. Поради 
тази причина се налагат различни методи за преработката на информационния поток. възприятията 
на учениците днес са непоследователни и нетекстови. виждат картина и възприемат информацията 
на принципа на клипа. не четат целия текст, а търсят ключови моменти, които да предадат най-ва-
жното от него. само малък брой деца запазват последователния тип на мислене, за който е нужен мо-
нотонен и хронологичен обем сведения, за да се достигне до някакво заключение.

Понятийното мислене може да се определи чрез три важни момента. /2/ Първият е умението да 
се отдели същността на явлението или обекта. вторият е умението да се виждат причините и да 
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се прогнозират последствията, а третият – да се систематизира информацията и да се построи 
цялостна картина на ситуацията. възприемането на информацията като клип води до ограничава-
не на възможностите за дълбок логически анализ и учениците не могат да решават по-сложни задачи, 
както и да използват адекватно научната терминология. тези, които притежават понятийно ми-
слене, разбират реалната ситуация и правят правилни изводи, а тези, които не притежават… те съ-
що са уверени в правилността на своите виждания за ситуацията, но това са техни илюзии, които 
се разбиват в реалния живот. Плановете им не се реализират, прогнозите не се сбъдват, но те смя-
тат, че виновни са обкръжаващите ги хора и обстоятелства, а не тяхното неправилно разбиране 
за ситуацията./2/ за да се справят с проблемите, произтичащи от този тип на мислене, за младите 
хора през последните 20 години е наложително обучение чрез интерактивни методи, което да се ба-
зира на фрагмента и неговото осмисляне. затова и в една американска статия съветват преподава-
телите от вузовете да не препоръчват на слушателите си цели книги, а само глави или даже по-до-
бре части от тях. 

да се сформира понятийно мислене на базата само на житейски опит е невъзможно, то се придо-
бива единствено в хода на изучаване на някаква наука, доколкото самата тя е построена на понятий-
ния принцип: в нейната основа са базови понятия, над които се издига пирамидата на съответната 
наука. такава е понятийната пирамида. и ако младежите излизат от училище без понятийно мисле-
не, то, сблъсквайки се с един или друг факт, те няма да го интерпретират обективно, а ще действат 
под влияние на емоциите и субективните си представи. в резултат решенията, приети на основа-
та на такава допонятийна интерпретация на случващото се, е невъзможно да се реализират. и ние 
непрекъснато се сблъскваме в последно време с това – колкото по-високо в социалната йерархия стои 
човекът, толкова по-скъпа е цената на неговите необективни интерпретации и решения. все по-чес-
то се приемат програми, които не завършват с конкретен резултат. 

всички изброени факти, доведоха до преосмисляне на учебното съдържание и методите за пре-
подаването му. след направен анализ върху работата на учениците от различни училища на тери-
торията на община Бургас*, адаптирането на учебния материал по български език за 7 клас към то-
зи начин на възприемане – като клип – се оказа необходима предпоставка за успеха в усвояването на 
темите, предизвикващи най-голям проблем – вид и наклонение на глагола и видове сложни изречения. 
след предприетите опити за онагледяване и детайлизиране на ключовите моменти и свързването 
им с практическата работа, при всички ученици бяха отбелязани значителни подобрения, а при раз-
граничаването на глаголите от свършен и несвършен вид успеваемостта беше 100% дори и при най-
слабите. 

как беше постигнато това? Първата стъпка в подготовката на урока за вида на глагола се свърз-
ва с определяне на трите ключови момента в него –същност на категорията вид на глагола и разгра-
ничаване на свършен от несвършен вид, видова двойка и видообразуване при глаголите. тъй като при 
определяне на входното ниво се установи, че понятия като „несамостойно сегашно време“, „дейст-
вия в процес на извършване/развитие“, „лексикално и граматично значение“, включени в учебника по 
български език за 7 кл. / 3 /, са абстрактни и почти неразбираеми за повечето ученици, тази терми-
нология трябваше да бъде заменена с друга по-подходяща, в случая – тълкуванието на Петър Пашов 
за вида на глагола/ 4 /. 

в началото бе разяснено, че това е граматична категория на глагола, която показва начина на из-
вършване на действието – като еднократно или многократно извършващо се (всякакви други опи-
ти за обяснения остават неразбираеми и объркващи децата). следователно несвършеният вид по-
казва действието като незавършено и повтарящо се, затова се открива с наречията винаги и често, 
а свършеният вид показва действието като еднократно и завършено в своята цялост и не може да 
се свързва с тях. за онагледяване използвахме глаголите сядам и седна: Петър винаги сяда до прозоре-
ца, но днес той седна до вратата, защото е дежурен. след съставяне на подобни примери от страна 
на двама-трима ученици за затвърждаване съвместната употреба на глаголите и наречията, се прис-
тъпва към състезателна игра между 2 отбора за проверка на знанията. всеки ученик отбелязва свой 
глагол на общ лист, без да може да вижда написаното преди него. листите се разменят и за не пове-
че от 5 минути трябва де се определи вида на глагола от противниковия отбор. При отговорите на 
първите три до пет глагола има колебания, но при следващите пет – няма грешки. за затвърждава-
не като задача за домашна работа се дава определянето на вида на още пет глагола по избор на отбо-
ра, спечелил състезанието. 
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следващият ключов момент от провеждането на урока е изясняването на понятието „видо-
ва двойка“. за учениците е трудно да осмислят, че макар сядам и седна да означават еднакво дейст-
вие в лексикално отношение –сядане, това са различни глаголи. в този случай се налага да се определи 
спрежението на всеки от тях и да се направи извод, че щом имат различни спрежения, това са и раз-
лични глаголи. Посочват се и други примери: видя-виждам, разходя-разхождам, рисувам-нарисувам, че-
та-прочета. Последните две двойки се включват, за да се направи преход към следващия ключов мо-
мент – процеса видообразуване при глаголите. Проследява се промяната при глагола чета, който е от 
несвършен вид/защото се свързва с винаги и често/. добавяме различни представки /про-,из-/ и уста-
новяваме, че получените глаголи са от свършен вид /защото не могат да се свържат с винаги и често/. 
изводът е, че от глаголи от несвършен вид с помощта на представки може да се образуват глаголи 
от свършен вид. Пояснява се, че има и наставка –н-, която също е белег за св. вид – пр. легна. след то-
ва се обръща внимание на възможността от същите тези свършени по вид глаголи с помощта на на-
ставките –а-, -ва-, -ува-, -ива- да се образуват несвършени. записват се поне три примера: чета-про-
чета-прочитам; пиша-напиша-написвам; гледам-огледам-оглеждам.

създаването на подобни видови вериги от учениците е забавно и полезно, защото ще подпомог-
не усвояването на формите на същите глаголи в преизказно наклонение и ще попречи те да бъдат не-
правилно заменяни. /повечето ученици не могат да различават минало свършено от минало несвър-
шено деятелно причастие, трудно образуват формите им при глаголи от една видова двойка/. след 
този начин на представяне на информацията за вида на глагола всички обучаеми могат да се справят 
с различни по трудност задачи за разграничаване на свършен от несвършен вид. за целта са използва-
ни различни тестови варианти, съобразени с формата на нво, включително и отпечатаните в по-
магалата от т.5 и 6. /второто помагало е в процес на отпечатване/. 

Повече проблеми учениците срещат при възприемането на категорията наклонение на глагола. 
вероятно това се дължи на факта, че много от тях бъркат причастията, сложните глаголни време-
на, а също и минало свършено с минало несвършено време. Факт е, че часовете за упражнение по те-
зи теми са крайно недостатъчни. затова като ключови моменти бяха определени освен изясняване 
същността на наклоненията, така и разграничаването на отделните форми за изявително и преиз-
казно наклонения. същността на категорията наклонение на глагола бе представена като отноше-
ние на говорещото лице към изказаното от него действие. /тук задължително се онагледява поняти-
ето говорещо лице – забавно е, ако това е ученик, който в момента говори с друг по различна от уро-
ка тема/. когато действието е представено като реално протичащо, без да зависи от някакви об-
стоятелства или от волята на говорещия/ като пример –отношението на говорещия ученик към 
протичащия урок/, приемаме, че това е изявително наклонение, което е основно в езика ни и има фор-
ми за всички лица, числа и времена. за да се докаже твърдението, се привежда пример с основния гла-
гол в 1 л. ед.ч. на всички времена /в процеса на практическата работа се оказа, че най-лесно ученици-
те възприемат глаголните категории, като използват един и същ глагол във всички примери, който 
условно беше определен като основен – чета, играя, пиша или др. по техен избор/. срещу посочените 
примери за изявително се записват формите за преизказно наклонение, като така се включва и зри-
телната памет. чрез съпоставянето на двете наклонения се извеждат разликите между тях и се об-
ръща внимание на възможните грешки при съставянето на формите и определянето им. При следва-
щите наклонения – повелително и условно – учениците почти не срещат затруднения в усвояване-
то. единственото, на което трябва да се наблегне при тях, е образуването и употребата на форми-
те на основния глагол. като обобщителен момент задължително се извеждат формите на основния 
глагол за 1л. ед. ч. в минало предварително време на изявително наклонение, 1 л. ед. ч. за същото време 
в преизказно наклонение и 1 л. ед. ч. за условно наклонение. /пр.: бях чел, бил чел, би чел/. записът им във 
вид на формула облекчава възприемането, а ако се свърже и с действията на конкретен ученик, вна-
ся забавен елемент особено при съставянето на примерите за преизказно наклонение. Пр. иван чете в 
междучасието за контролната. – изявително наклонение; иван не бил чел за контролната, защото играл на 
компютъра си. – преизказно наклонение; иван би чел за контролната, ако не беше играл на компютъра. – ус-
ловно наклонение. онагледяване на различни действия на обучаемите също допринася за правилното 
определяне на наклоненията в различните типове задачи по-късно. Броят на допусканите грешки се 
ограничава и се свежда до отрицателните форми на повелително наклонение или неправилната замя-
на на минало неопределено време в изявително наклонение със сегашно или минало несвършено време 
в преизказно наклонение. /причината е в пропуските при усвояването на минало свършено и минало 
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несвършено деятелно причастие в 6 кл/. 
най-големи обучителни трудности учениците срещат при разграничаването на видовете слож-

ни съставни изречения. Причината за това се дължи на пропуските в усвояването на главните и 
второстепенни части в простото изречение-съставно сказуемо, несъгласувано определение, сказу-
емно определение, приложение, обособени части и вметнати думи и изрази. сред учениците от 6 
клас, сред които бе проведено наблюдение, почти половината нямат необходимите умения за опре-
деляне и на пряко допълнение, което бъркат с обстоятелствено пояснение. всичко това наложи да 
се включат при определяне на входното ниво задачи за откриване на различните части в простото 
изречение, да се направят необходимите разяснения за тях и едва тогава да се пристъпи към работа 
върху видовете сложни съставни и сложни смесени изречения. ако се направи преход между несъгла-
сувано определение и сложно съставно изречение с подчинено определително, вероятността обуча-
емите да откриват и определят този вид правилно, нараства с до 50%. същото се получава и при 
изясняване на връзката между съставно именно и съставно глаголно сказуемо със сложно съставно с 
подчинено подложно изречение от втори тип. трудностите тук са породени повече от усвояване-
то и разграничаването на съставните сказуеми, но щом те се преодолеят, учениците се справят без 
проблем при определяне на подчиненото подложно изречение. Препоръчително е след това да се при-
ведат примери как може да се промени вида на едно изречение и какви са отличителните белези, по 
които може да се разграничи. Пр: реших да отида на екскурзия. – сложно съставно с подчинено допълни-
телно. – какво, що реших? реши се да отидат на екскурзия. – сложно съставно с подчинено подложно от 
втори тип. – кое се реши? това решение – да отидат на екскурзия, беше взето внезапно. – сложно състав-
но с подчинено определително-какво решение?

Повече затруднения се срещат при определяне вида на сложни изречения, в които едното от тях 
има обособена част, въведена чрез причастие или деепричастие. в голяма степен това се дължи на 
липсата на изградени навици при синтактичния разбор /бъркат просто глаголно сказуемо с деепри-
частие или сегашно деятелно причастие/ и се отразява при откриването и редактирането на пун-
ктуационни грешки. тези затруднения се преодоляват единствено чрез допълнителни упражнения, а 
това няма как да се случи в предвидените по разпределение часове. Биха могли да се използват аними-
рани клипчета с подходящи задачи под формата на състезателни игри за бързина и точност като из-
вънкласна дейност. Препоръчително е да се включи като незадължителна домашна работа подбор на 
подходящи сложни изречения от изучаваните в 7 кл. литературни произведения. изследователски-
ят дух помага да се вникне в смисъла на творбите, подпомага доброто представяне при въпросите 
със свободен отговор, развива общата култура и отговорното мислене у подрастващите. търсей-
ки конкретни видове сложни изречения, те осмислят произведенията, склонни са да анализират по-
точно тематиката и показват по-високи резултати при отговорите на литературните въпроси.

При този начин на структуриране на „трудните“ уроци по български език през последните че-
тири години в контролните групи наблюдавани ученици най-ниският резултат от нво бе мно-
го добър 4,60, макар входното ниво на една трета от тях да бе слаб 2. При подготовката за мату-
ра и кандидатстване на обучаемите, преминали курса, резултатите се запазват почти непромене-
ни при дзи по български език – от най-ниската оценка добър 4,43 за показалите резултат 4,60 в 7кл. и 
до отличен 5,93 за останалите. като основа за проверката на езиковата култура при учениците от 
11 и 12 кл. бе използвано помагалото в т.7 Подбраните задачи в него включват най-често допускани-
те правописни, граматични и пунктуационни грешки в подготовката за дзи и кандидатстване във 
вуз. контролната група отново показа изпреварващи резултати спрямо останалите независимо от 
учебното заведение, в което младежите са продължили обучението си след 7 кл. 

и в заключение искам да посоча, че образованието е консервативна система, с огромно значение за 
развитието на една държава. реалностите на днешния ден изискват промени в нагласите на обучава-
щия, налагат творчески подход, комбинативност и смелост в името на бъдещето. няма „трудни“ 
теми – труден може да бъде само начинът на представяне на информацията към тях. ако сме си по-
ставили за цел създаването на „идеалния урок“, то трябва да планираме всичко – от атмосферата и 
комфорта на обучаваните до неудобните въпроси, които може да получим в хода на работата. осо-
бено внимание трябва да се обърне на терминологията и връзката между отделните теми и практи-
ката. онагледяването на процесите, превръщането на урока в клип и включването на учениците ка-
то участници в него определено разведрява атмосферата и повишава ефективността на обучител-
ния процес. Положителните емоции са мотор за ефективната работа на мозъка и спомагат придо-
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биването на различни знания, социални умения, емоционална интелигентност и емпатия към себе си 
и другия, променят се чувствата, нагласите, ценностите, а в резултат обучаемите планират по-
ефективно поведението си за реални житейски ситуации. това прави учениците креативни, уверени 
в себе си и способни-градивната предпоставка за просперитета на обществото ни. 

*Списък на училищата, от които са учениците, участвали в експеримента:
1. ОУ „Петко Р. Славейков“; 2. ОУ „Св. Княз Борис I“; 3. ОУ „Любен Каравелов“; 4. ОУ „Св. Климент Ох-

ридски“; 5. ОУ „Васил Априлов“; 6. ОУ „Братя Миладинови“; 7. СОУ „Иван Вазов“; 8. СОУ „Йордан Йов-
ков“; 9. СОУ „еп. Константин Преславски“; 10. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“; 11. ГРЕ „Георги С. Раков-
ски“; 12. ГПАЕ „Гео Милев“; 13. ГПНЕ „Гьоте“; 14. ГЧЕ „Васил Левски“; 15. ПМГ „Акад. Никола Обрешков“; 
16. Спортно училище „Юрий Гагарин“; 17. ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“; 18. Търговска гимназия; 19. ОУ 
„Христо Ботев“, с. Маринка.
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АкТУАлНИ ПРОБлЕМИ ПРИ ОБОГАТяВАНЕ НА лИНГВИсТИЧНАТА 
кОМПЕТЕНТНОсТ НА сТУДЕНТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪлГАРскИ ЕЗИк

ProBlemS in deVeloPing linguiSTic comPeTence of The STudenTS in 
Bulgarian language learning
dafina atanasova
Shumen university, college dobrich

abstract: The problems in learning Bulgarian language are due to the low language culture as well as to such 
phenomena as diglossia, dialectical habits, bilingualism. The tendencies for liberalisation of the language in its 
official form are analysed and then the work for improvement of the spelling and pronunciation culture of the 
students. We work on acquiring the formal language norms in the grammatical categories. 

Keywords: language competence, spelling, pronunciation, language norms

обучението по български език в последните години на двайсетия век имаше за цел да се изучи ези-
кът като система, да се дадат знания за елементите и строежа на езика в синхронен и диахронен 
план, за да се изгради у студентите усет за нормативно правилен писмен и устен изказ. днес акцен-
тът в обучението по български език е разширен освен към овладяване на лингвистичната информа-
ция за езика и езиковата нормативност в употребата му и към успешното формиране на прагма-
тични комуникативни умения, според различните социални роли на комуникантите в обществото.

целта на изследването е да се актуализира обучението по български език със задача да се откроят 
актуалните проблеми при обогатяване на езиковата компетентност на студентите от педагоги-
ческите специалности, като се съобразят със значителните промени в стабилността, качеството 
и динамиката на книжовния език и езиковата политика.
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Преподаването на учебната дисциплина съвременен български език на студенти, бъдещи учители 
в специалностите на колежа се нуждае от актуализиране на учебния план, темите от учебната про-
грама, от въвеждането на нови форми и дискурсни стратегии, за да се изгради у студентите освен 
добрата езиковедска компетентност, така също и необходими прагматични речеви умения за стил 
и култура на общуване. за студентите е задължително владеенето на книжовния език като кодифи-
цирана норма на официалния език, която се отличава с универсалните признаци: обработеност, нор-
мативност, наддиалектност, стабилност, задължителност, стилистична диференцираност и поли-
функционалност / обслужваща основните сфери на обществото, културата, наука, изкуство и др./. 
степента на функционалната натовареност на книжовния език зависи от характера и формата 
на социалните отношения в обществото, които определят и изменчивата природа на социалната 
страцификация на книжовния език и промените в обема на изпълняваните от него социални функ-
ции. в съвременната езикова практика, в спонтанна и неспонтанна реч от сферата на комуникация 
сме свидетели, че демократичните промени в обществото ни предизвикаха разколебаване на тради-
ционните книжовни норми, като често се допуска употребата на езикови изрази и лексеми, които 
преди бяха недопустими и неправилни в регистъра на официалната реч.

овладяването на книжовните езикови норми, определяни най- често като правоговорни, право-
писни и пунктуационни, е израз на висока езикова компетентност на всички равнища на езика- фо-
нетично, морфологично, лексикално, синтактично и текстово. Пред бъдещите учители в начално-
то училище стои отговорната задача да ограмотяват първокласниците и да изградят основите на 
правописната и правоговорна култура на учениците в училище. известно е, че за усвояването на ре-
чевата култура от учениците факторите са няколко (училището, семейството, средата, улицата, 
медиите). от проведените научни конференции и обсъждания, от мнението на специалистите вър-
ху промените в употребата на езика ни, от публикациите в сборниците: (отговорността пред ези-
ка, стандарт и субстандарт, властта на медиите, Проблеми на българската езикова политика, аг-
ресията на уличния език и др.) тревожните изводи на езиковедите са, че езикът на печатните и ау-
диовизуалните медии( вместо образец и пример за нормативна реч), както и т. нар. „уличен език“ с 
масовите грешки в устната реч пагубно влияят върху качеството и стабилността на книжовния 
език, върху ежедневната му употреба в различни социални сфери. 

негодуванието на езиковедите от употребата на езика ни се поражда от състоянието на езико-
вия регистър в публичната сфера, който се характеризира с грубо нарушаване на нормативността, 
с процесите на колкоквиализация и либерализация на речта, със засилената употреба на функционал-
но ограничени лексикални пластове: жаргонизми, просторечия, ориентализми, които активно завла-
дяха и най- масовото интернет общуване, в което липсва всякакъв езиков контрол и самоконтрол. в 
текстовете при общуване се допуска смесване на различни неутрални и емоционално маркирани ва-
рианти на речта, сред които най-предпочитани са субстандартните.

наблюденията ни върху езика и стила на учениците и студентите показват, че промените в ези-
ковата употреба рефлектират върху езика на поколението, като устната им реч е все по-бедна ле-
ксикално, а писмената им практика е доста слабо овладяна – за тях най- разпространено се явява ком-
пютърното чатене и изпращане на есемеси, в които се смесват цифри и графеми от латиницата.

добрата речева продукция на студентите изисква системно изградена езикова подготовка и раз-
витие на комуникативна способност за успешна реализация в процеса на обучение по отделните 
учебни дисциплини и различните форми на педагогическа практика в училище. успешното усвояване 
на книжовния език трябва да се осъзнае от студентите като необходимост и средство за овладява-
не на чуждия език( английски). за да обогатим езиковата култура на студентите се спряхме на ме-
тодическите аспекти в работата ни по съвременен български език със студенти, невладеещи добре 
книжовните норми, като се откроиха следните актуални проблеми:

 y Подобряване на правописната и правоговорна компетентност на студентите в обучението 
по фонетика на българския език с отстраняване на типичните грешки под влияние на диалект-
ни навици, билингвизъм, диглосия, поради небрежност и по аналогия;

 y на морфологично равнище да се овладеят отклоненията в езиковата нормативност на някои 
граматични категории: членуването на имената от мъжки род, единствено число; употреба-
та на бройната форма на имената за не-лица, падежните форми на местоименията, норматив-
ните глаголни окончания;

 y за лексикалната подготовка на студентите е необходимо да се работи за обогатяване на реч-
никовия им запас с думи от различните функционални стилове, със знания за функционалното 
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богатство на речта, полисемията, синонимната замяна, умения за работа с различните видо-
ве речници, справочници и др.

в научната литература терминът лингвистична компетентност се определя като част от ко-
муникативната компетентност, заедно със социолингвистичната, дискурсната, социокултурна-
та, социалната и стратегическата компетентност и др. лингвистичната компетентност означа-
ва усвояване на знания за езика като обществен феномен и знакова система, за неговото развитие, 
устройство и функциониране; овладяване на основните книжовни норми на българския език, обога-
тяване на лексикалния запас и на граматическия строй на езика, формиране на способност за анализ и 
оценка на езиковите факти, владеене на правописната, правоговорната и пунктуационната норма. 
в по- широк смисъл лингвистичната компетентност може да включва осмисляне на връзките между 
различните лингвистични науки, историята на книжовния език, правописните реформи, умението 
за работа с лингвистични речници и др. [9].

лингвистичната компетентност включва формиране и развитие на езиковите знания – фоне-
тични, граматични, лексикални, и изграждане на умения и навици да се борави с тях. лингвистична-
та компетентност по своята същност е прагматична, като дава езиковата рамка на речевите еди-
ници изречение и текст и подпомага уменията за продуциране на текстове.

изграждането на комуникативната и лингвистичната компетентност е основна цел в дои по 
български език, методиките на ученето, преподаването и оценяването на успешността при ползва-
нето на езика са в контекста на многоезичието и многокултурността и са в синхрон с общата ев-
ропейска рамка.

Подготовката по съвременен български език включва информация за езиковите единици на раз-
лични нива, знания за правописа, правоговора, пунктуацията, овладени граматични норми, комуни-
кативни умения за речеви модели в комуникацията. овладяването на правоговорните норми се из-
вършва едновременно с изучаването на правописните правила в обучението по фонетика. Право-
говорът е сбор от правила за устната комуникация, които осигуряват единно нормативно произ-
ношение. от съотношението между фонема и варианти правоговорът е система от изисквания за 
спазване на възприетото за норма звучене на фонемите в потока на речта. в по-широк смисъл право-
говорът включва и изговора на отделни думи и словосъчетания, с установен акцентен модел, инто-
нация и дикция. в работата върху изговора е нужно да се открият и анализират типичните греш-
ки и отклонения чрез знанията за връзката на фонетичните закони: редуване на фонемите (редук-
ция на вокалите, ятов преглас, метатеза на гласна [ъ], елизия на гласни и съгласни фонеми, вмятане на 
звукове, уподобяване по звучност/беззвучност, междусловна асимилация, краесловно обеззвучаване – 
с изговора и правописа на думите). 

на практически упражнения се овладява фонетичната транскрипция на думи и словосъчетания, 
отразяваща правоговорната норма. като причина за проблемите в обучението е различното равни-
ще на езиковата компетентност на студентите, тъй като за част от тях българският език не е 
майчин, а това изисква работа върху грешките и отклоненията, дължащи се на езиковата интерфе-
ренция. степента на отклоненията в изговорните норми отразява индивидуалното овладяване на 
нормата и зависи от образователното равнище на говорещия, от традицията на говорене в семей-
ството или от влиянието на социалната среда.

типичните отклонения от книжовния изговор се определят като: редуциран изговор на гласни-
те дори когато са под ударение; грешки при променливо –я, променено ударение; некнижовно омеко-
тяване на съгласни фонеми в различни позиции на думата; твърд изговор на глаголни окончания за се-
гашно време, 1.л., ед. ч. и 3.л. мн. ч и на членната морфема за имената от мъжки род.; грешки при изго-
вора на граматични форми на имената.

според нас причините за грешките в изговора на студентите се определят като отклонения 
под диалектно влияние, диглосия, билингвизъм, слаби познания върху сегментните и суперсегмент-
ните единици на речта; грешки по аналогия и по подражание. за да се овладее изговорът на гласни-
те, ударението и меките съгласни се работи върху транскрипция на текстове, изучава се звукова-
та стойност на многозначните букви – ю, а, я. транскрибират се примери за отбелязване на вокал 
[ъ] с буквите а, я в три краесловни морфеми- глаголно окончание, напр .: чета, пушат, правя, молят, 
зная, мечтаят – [четъ], [пушът], [прав`ъ], [мол`ът], [знайъ],[мечтайъ], членна морфема за имената 
от м.р., ед. ч., напр. мъжа, брега, учителя, героя, лекаря: [ мъжъ], [брегъ],[учител`ъ], [геройъ], [лекар’ъ] 
и десетте съществителни имена, възстановяващи при членуване крайна мека съгласна напр. деня, пъ-
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тят, зетя – [ден’ъ], [път’ът],[зет’ъ]. Фактор за изграждане на изговорната култура е и словото на 
преподавателите, журналистите, културните институции. Правоговорните грешки са явни, те не 
могат да се редактират и коригират като грешките в правописа и пунктуацията, те се отстраня-
ват с осъзната и мотивирана потребност.

Правописът и правоговорът независимо от разграничаването им от научно гледище са тясно 
свързани и взаимно обусловени – усвояването на правописните правила се опира на правоговора, а в 
конкретни случаи установеният начин за писане на отделни думи и форми играе решаваща роля за 
уеднаквяваме и на правописа им. Без овладяване на правоговора трудно могат съзнателно и трайно 
да се усвоят и правописните правила. овладяването на правописните правила се постига със задъл-
бочаване на знанията за фонемната система на езика, за фонемните редувания и правописните прин-
ципи в езика ни. 

съвременният правопис отразява звуковия състав на думите върху двата главни принципа: мор-
фологичен (морфематичен) и фонетичен, като по-слабо застъпени са исторически (етимологичен) и 
смислов или синтактичен. Писането на думите според морфологичния принцип се определя от мор-
фемния им строеж, както и от някои звукови комбинаторни промени. най-характерното приложе-
ние на морфологичния принцип е при отбелязването на звучни и беззвучни съгласни фонеми в слаба 
позиция, писането на представките: -из, -в, -с, -над, -раз, -под, -без, -от и др., при означаване на съглас-
ни с изпадане при изговор.

като проява на историческия принцип е правилото за т. нар. променливо- я, изписването на гла-
голни окончания и членна морфема за мъжки род, единствено число. семантичният принцип уреж-
да слятото, полуслято и разделно писане на сложни и съставни думи, употребата на диакритични 
знаци за разграничаване на омоними и представки. за овладяване на правописа се работи върху мор-
фемната и словообразувателната структура на думите, видовете морфеми и начините за провер-
ка. грешките в правописа на гласните най- често са замяна на букви на гласни под влияние на редук-
цията (рекал вм. рекъл, приръст вм. прираст, боржуазия вм. буржоазия, инжинер вм. инженер, акто-
ален вм. актуален и др.). нормативните промени в речта при съгласните включват двойките звуч-
на/ беззвучна фонема, като честo създават правописни колебания. грешките биват: замяна на букви 
на звучна с беззвучна (ефтино вм. евтино, отекчение вм. отегчение, беридба вм. беритба), замяна на 
сонантите м/ н (бомбони вм. бонбони, бемка вм. бенка), изпускане на букви на съгласни( бесмислен вм 
безсмислен, вишист вм. висшист), прибавяне на букви (словестна вм. словесна, писменна вм. писмена). 
наблюдават се грешки при изписването на сложни думи, при пренасяне на думи, образуване на абре-
виатури и съкращения, главни букви и пунктуация.

спазването на нормативния правопис е най- препоръчителната стратегия, за да се сведе до ми-
нимум колебанието и двусмислицата при възприемане на даден текст и да се осигури добра скорост 
на комуникацията.

акцентът в дял морфология при изучаването на именната система е върху нормативността за 
употребата на категорията определеност на съществителното име от мъжки род /членуване с пъ-
лен и кратък член/, както и върху нормата за употреба на бройната форма при съгласуване с числи-
телни бройни имена и наречия за количество. езиковата норма за членуване и употреба на бройната 
форма за съществителното име от мъжки род се изучава в лекционния курс, включена е в норматив-
ните граматики, речници и помагала по български език. макар да се среща ежедневно в речевите прак-
тики, системно се наблюдават еленост, неопределеност, генеричност в значението си. Проблемите, 
които възникват във връзка с нормативното предписание при членуването, се отнасят до извест-
ното и често коментирано правили за употребата на пълна и кратка членна морфема при имената 
от мъжки род, ед. число. Правилото за „пълния член“ е кодифицирано чрез „наредба-закон за право-
писа“, (публикувана в дв, бр. 47 на 27 февруари 1945 г.). според това правило с пълен член се членуват 
имената от м.р., ед. ч. – съществителни, прилагателни, редни числителни, пълни притежателни мес-
тоимения и причастия – в синтактична служба на подлог, в състав на именно сказуемо, техни опре-
деления и приложения. членната морфема правописно е – ът,- ят за пълен член и а – за кратък, а в реч-
та нормативния изговор е [ът], [йъ], [‘ъ], [ъ] . с цел да се научи членуването се работи върху задачи за 
попълване на членната форма, коригиране на грешни форми, транскрибиране на членувани имена, за да 
се овладее правоговорната норма. съвременната кодифицирана форма на книжовния език трябва да 
се разпознава при четене според правоговора и да се прилага при писане според правописа. 

необходимата информация и указанията за справяне с морфологичните грешки при членуване 
се анализират с подходящи задачи и примери, използват се в обучението и нормативните речници: 
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официален правописен речник, Бан, 2013, нов правописен речник на българския език, Бан, 2002, Пра-
воговорен и правописен речник на българския език, П. Пашов, хр. Първев,2004.

в съвременната езикова практика се наблюдава разнородна употреба на форми за множествено 
число в съчетание с числително бройно име и наречия за количество. дори в новинарски емисии и в 
пленарната зала може да се чуе: двама депутати, трима посланици, четирима кметове..., но и: двама 
депутата, трима посланика, четири кмета- това вариране налага да се изясни същността и прави-
лата за употреба на бройната форма. в езика ни бройната форма се употребява заедно с редовната 
форма за мн. число, като по произход се свързва със старобългарското двойствено число. днес бройна-
та форма се употребява само след числителни бройни и наречията: колко, няколко толкова, напр. два 
семестъра, три доклада, четири реда, колко въпроса, няколко лева. често допускана грешка под влия-
ние на диалектни навици( западните говори не познават бройната форма) а и в стремеж за унифици-
ране на изказа се допуска замяна на бройната форма с тази за множествено число: колко компютри, 
няколко речници, седем отбори. независимо от причините употребата на бройната форма е задъл-
жителна за имената за нелица, а за лицата – хората да не допуска, напр. колко студенти има на лек-
ции?, няколко ученици не се явиха на матура., много кметове, делегати, преподаватели и др. употре-
бата на бройната форма в изразите – двама студента, трима асистента, пет кмета и др. се смята 
за остаряла и неправилна и се препоръчва да се избягва в речта. 

много актуална е нормативната употреба на местоименията и падежните им форми за мъж-
ки род, като в последните години съществува тенденция именителната форма да измества други-
те падежни форми. срещат се изрази: с кой си тука?, на кой ще се обадим?, на никой не казвай!, вмес-
то винителните форми: кого, някого, никого, когото, всекиго, задължителни за имена, назоваващи 
лица. за подобряване на речевата култура на студентите се откриват езикови грешки при употре-
ба на глаголни форми, за да не се допуска по подражание окончание- ме- за сегашно време: (пишеме вм. 
пишем, работиме вм. работим, говориме вм. говорим и др.), което е особено недопустимо в речта на 
бъдещи учители. лексикалните грешки са поради беден речников запас, непознаване на лексеми от ос-
новния речников фонд, типовете лексикално значение, неумение за синонимна замяна и работа с ези-
кови речници.

успешното овладяване на книжовно езиковите норми трябва да е осъзнато от обучаваните сту-
денти, като необходимост за реализация в социума и като гарантираща възможност за по- добро 

изучаване и на други европейски езици. По тези причини е необходимо езиковото обучение да бъ-
де съобразено както с настъпилите тенденции и промени в езиковата среда, така също и с нивото на 
езиковата подготовка на студентите, за да се изгради лингвистичната им компетентност.
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abstract . The paper p resents an experimental work from implementation of 3D pop-up e-book into the 
process of teaching and learning Bulgarian language and literature in primary school. 

Keywords: pop-up book, technologies integrated teaching and learning, literacy development

като страна членка на европейския съюз, България се стреми към модернизиране на образовател-
ния процес и използване на методи на преподаване и учене, адекватни на съвременните нужди и изи-
сквания на ученици, родители, общество. качеството на образованието е неизбежно свързано с ин-
тегрирането на технологиите на всички нива на образователния процес – от неговото управление, 
до ежедневната учебна работа в класната стая. важно приложение на технологиите е използването 
им за по-добро онагледяване на учебното съдържание, с цел неговото по-лесно и пълно възприемане и 
разбиране. 3D визуализацията е технология, която навлиза все по-мащабно в образованието с три-
измерни видео учебни материали, макети, 3D принтери и много други. достъпно средство за учите-
ля е използването на триизмерни електронни книги, при които от страниците на е-книгата изска-
чат герои, които могат да бъдат озвучени с глас и музика. така създадени учебните ресурси прикова-
ват вниманието на учениците и те с интерес се включват в учебната работа. Повишените инте-
рес и мотивация са ключови фактори за учебна ефективност. 

настоящата статия представя експериментална работа, извършена през учебната 2014–2015 
година в нБу „м. лъкатник“, град Бургас, чиято цел е повишаване на комуникативно-речевите зна-
ния и умения на учениците от трети клас, чрез разработване и апробиране на система от мулти-
медийни уроци с 3D визуализация на учебното съдържание. за целите на педагогическото изследване 
е разработен прототип на система от мултимедийни уроци, състоящ се от три учебни единици. 

заложените задачи са по-добро възприемане и разбиране на художествена творба, формиране на 
комуникативно-речеви умения, затвърдяване и развиване на правописа на учениците. моето твър-
дение е, че ако в обучението по Български език и литература използваме 3D визуализация под формата 
на електронна 3D книга за илюстриране на изучавани литературни произведения ще повишим сте-
пента на възприемането и осмислянето им чрез по-висока концентрация на учениците и мотивация 
за участие в учебния процес.

Технология за създаване на триизмерна електронна книга
за целите на експерименталната работа е използвана електронна 3D книга, създадена с уеб-базира-

на програма zooBurst [1]. от страниците на книгите „изскачат“ герои, които разговарят помежду си 
и разказват интересни истории на читателя. със zooBurst можем да създаваме електронен вариант на 
познатите ни триизмерни книги, при разтварянето на страниците на които се разгъват хартиени 
къщи, герои, гори (на английски – pop-up books). визуализацията е триизмерна и реалистична. за използ-
ването на zooburst е необходим интернет-достъп и регистрация в програмата (Фигура 1). 

Програмата предлага безплатен план за работа. а при заплащане на учителски годишен лиценз, 
учителят може да създава и управлява свои класове, като даде права за достъп на своите ученици. 
По този начин учениците могат да изпълняват поставените задачи не само в училище, но и вкъщи. 
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Фигура 1 – Начална страница на програмата ZOOBURST

всяка книга може да притежава неограничен брой страници, върху които да се разполагат герои 
на предварително построен фон (Фигура 2). Програмата разполага с инструментариум , чрез който 
е възможно да се добавя звук, глас и текст.

Фигура 2. Изглед на страница от 3D книга

система от мултимедийни уроци с 3d визуализация на учебното съдържание
разработеният прототип на система от мултимедийни уроци с 3D визуализация включва три 

учебни единици, по три произведения. Поставените акценти, кореспондират със задачите на педа-
гогическото изследване:

 y осмисляне на художествената творба;
 y развиване на комуникативно-речеви умения; 
 y затвърдяване и надграждане на правописните и правоговорните умения.

според тенева, литературните текстове са и помощници, и „провокатори“ в осъществяване-
то на урочните цели. те откриват пред малките читатели светове – познати и далечни – с които, 
идентифицирайки се, децата градят неусетно своя личностен опит – социален, комуникативен, ес-
тетически, ценностен. многообразието от ситуации и герои обаче, „неясният“ смисъл на прочете-
ното затрудняват възприемането и разбирането на творбите, реакциите на учениците стават 
неадекватни на иначе уж „достъпното“ за тях съдържание [3]. една от основните идеи при изпроб-
вания нов подход в експерименталната работа се корени в подобряването на възприемането на ху-
дожествена творба от учениците. чрез предложената технология, традиционният начин, по кой-
то учениците се запознават с ново литературно произведение може да бъде разнообразен. еднотип-
ността на работа в клас води до демотивация. често децата четат без разбиране, което се дължи 
както на липсата на интерес, така и на липсата на логическо, абстрактно и аналитично мислене. 

и в трите разработени 3D визуализации се следва принципът за онагледяване с помощта на 3D 
технологията за по-добро възприемане и осмисляне на художественото произведение. в хода на ап-
робацията, чрез работа по приказката „котката и лисицата“ на Братя грим (Фигура 3), се поставя 
акцент върху анализа на творбата. след първоначалното запознаване на учениците с приказката, се 
уточнява значението на непознатите думи. следва повторно представяне на произведението. При 
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анализът му се посочва, че видът му е приказка за животни. назовават се героите и се разпределят на 
главни и второстепенни. учениците описват характера, качествата и недостатъците им като из-
ползват подходящи думи и части на речта като синоними. Построява се план на приказката, според 
последователността на епизодите й. учениците определят темата на приказката, именуват епи-
зодите, извличат поуката и търсят подходяща пословица. децата подкрепят отговорите си с под-
ходящи цитати от текста в читанката и изказват собствено мнение.

Фигура 3 – Страница от приказката „Котката и лисицата“ от експериментален урок №1

При представяне на приказката „котката и лисицата“, учениците от трети клас за първи път 
се запознават с 3D книгата. учителят е облечен като разказвач. само с поставянето на магическо 
наметало и цилиндър става разчупване на обстановката в класната стая и провокиране на интере-
са на учениците (Фигура 4).

Фигура 4. Запознаване с приказката „Котката и лисицата“

Пълноценното вербално общуване между хората предполага, не само владеенето на даден език – 
майчин или чужд, но и адекватно му използване спрямо ситуацията и вътрешното усещане на ин-
дивида. Поради тази причина децата се учат от малки да могат да изразяват правилно чувствата 
и мислите си. за целта трябва да се формират умения за правилен избор на думи и изрази, и правилна 
интонация за изказването им. Подборното четене и играта по роли са част от методите, които се 
използват в училище, за развиване на тези умения. 
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с акцент върху развиване на комуникативно-речевите умения у учениците е разработена вто-
рата приказка „майчина сълза“ на ангел каралийчев. учителят подготвя предварително 3D визу-
ализация на приказката, в която липсва диалогът между героите и думите на разказвача. учениците 
трябва да озвучат героите като запишат свой глас и да въведат речта на разказвача като текст от 
компютърната клавиатура (Фигура 5).

тяхната задача е да влязат в роля и с най-подходящата интонация и емоционалност да произне-
сат репликите на героя. технологията позволява запис, прослушване, корекция, което мотивира уче-
ниците да дадат най-доброто от себе си при изпълнение на поставената задача. 

Фигура 5 – Страницата от приказката „Майчина сълза“ с добавени текст и звук

Българският книжовен език е труден за учене, поради сложната граматика. с акцент върху зат-
върдяване и надграждане на правописните умения за учениците е разработена третата творба – 
„търсене на заритото съкровище“ от романа „Приключенията на том сойер“ на марк твен. 3D визу-
ализацията е завършена – с нужните декори, герои, озвучаване и текст, като умишлено са допусна-
ти разнообразни граматични, пунктуационни и стилистични грешки. учениците трябва да кориги-
рат писмения текст. 

Технологична обезпеченост и методика на работа
При осъществяването на експерименталната работа се съчетава фронтална и екипна органи-

зация на работата. в рамките на фронтална работа с класа става запознаването с произведенията, 
анализът на съдържанието, представянето на възможностите на програмата zooBurst. изпълнение-
то на поставените задачи от учениците се реализира чрез работа по екипи. 

за фронталната работа учителят използва мултимедийна powerpoint презентация, както и до-
пълнителни интерактивни ресурси за работа с интерактивна дъска. включени са задачи, чрез които 
се реализират междупредметни връзки с математиката и човекът и обществото. за да разберат 
колко години са живели братя грим и кой от двамата е по-голям, учениците трябва да използват го-
дините на раждане и на смърт. Паралелно с въпроса за националността на авторите се вмъкват ин-
тересни факти за германия. 

При екипните задачи учениците сами трябва да разпределят ролите и работата си. в хода на ап-
робацията учениците работиха в пет екипа от по пет човека. работата на всеки член на екипа се 
състоеше в озвучаване чрез запис на глас на опреден герой и въвеждане на текст за авторовата реч. 
Финализираните приказки се съхраняват и в края на часа се представят пред целия клас. всеки екип 
разполага с един лаптоп, с достъп до интернет и 3D приказката, разработена от учителя. 

екипната организация на работа формира множество от качества, които са ключови за пред-
стоящия живот на всяка личност – съпричастност, разбиране, взаимопомощ, гъвкавост. Постига-
нето на успех зависи от постигането на поставената цел, която се осъществява по-ефективно и 
качествено, за по-кратко време при екипна работа. Поради тази причина изграждането на умения за 
работа в екип е изключително важно това е процес, който трябва да стартира от най-ранна дет-
ска възраст.

използването на електронни 3D книги в учебните часове по Български език и литература засил-
ва интереса и повишава мотивацията за учене на учениците. обогатява се знанията на  учениците 
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по отношение на художественото съдържание, развиват се комуникативно-речевите и правописни-
те, и правоговорни умения. 

използването на технологии е предизвикателство пред българския учител, свързано както с фор-
мирането на лични дигитални компетенции, така и с умението да използва разнообразна техника в 
хода на ежедневната класно-урочна работа в училище. всички усилия на учени педагози и  учители са 
насочени към по-високи резултати за всеки ученик, защото получаването на качествено образование 
в българското училище е необходимо условие за нашите деца да бъдат достойни и конкурентноспо-
собни европейски граждани. 
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НЕВРОПсИхОлОГИЧНИ МОДЕлИ НА ЧИслОВИТЕ ПРЕДсТАВИ

neurological modelS of numerical concePTS
galina georgieva georgieva
Sofia university „St . Kliment ohridski“, faculty of Preschool and Primary School education

abstract: The article analyzes patterns of the processing of numerical data from a neurological standpoint. 
it traces the localization of numerical concepts in the human brain. it describes the findings of research teams 
published between 1985 and 2005, some of the studies being on infants and patients with mental disabilities. 
The research is based on working with sets, memorizing the names and symbols of numbers and the abstract 
understanding of numbers. This research has been used for the formation of theories demonstrating the link 
between the verbal and the visual channels, short-term and long-term memory, as well as the formation of the 
concept of number. 

Keywords: numerical concepts, human brain, visual channels, short-term memory, long-term memory

асимилирането на числата и способностите за смятане са представлявали и продължават да бу-
дят интерес в изследванията на редица класически и съвременни учени. По този въпрос когнитивна-
та психология се занимава от повече от 50 години и проучванията в тази сфера доказват, че умения-
та за боравене с числата се формират на отделни етапи и съдържат различни компоненти. 

числовите представи и формирането на понятието число се оказват доста значими и в изслед-
ванията на редица специалисти по неврология и невропсихология. различни колегии се опитват да на-
правят връзка между числовата информация и начина, по който тя се трансформира в човешкия мо-
зък, като има такива, които прилагат методи на сравняване на тези способности между деца и въз-
растни. вече в най-съвременните се настоява за формулиране на отделни модели за ранно формира-
не и развиване на математическите компетентности. именно някои от по-известните невропси-
хологични модели на числовите представи следва да бъдат описани.

1. модел на обработване на числото и смятането
През 1985 г. mccloskey, caramazza и Basili [4] формулират първия модел на този процес, който ди-

ференцира различни компоненти на обработката на понятието за число и смятането. техният мо-
дел представя взаимовръзките при възприемането на числото и способността за смятане. той се 
разделя условно на система на въвеждане (разбиране на числото), система на извеждане (образуване 
на числа) и система на смятане (калкулация). системите на въвеждане и извеждане са свързани с наи-
менованията на числата и с аритметичните задачи (въвеждане: „четири плюс три“; извеждане: „се-
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дем“), както и с техните писмени знаци (въвеждане: „4+3“; извеждане: „7“). авторите се опират на 
това, че цялата числова информация, независимо дали е вербализирана или писмена, най-напред тряб-
ва да бъде трансформирана по подобаващ абстрактен семантичен начин, след което се активира 
системата на смятане и „извикване на факти“. При изчисленията крайният резултат се предста-
вя вербално или с арабските цифри, така че системата на извеждане се извършва в устна или писмена 
форма. този модел се състои от допускането, че всяко възприемане на дадено число през вербалния ка-
нал (наименованието на числото) или през визуалния канал (цифрата на числото) активира автома-
тично познанието за числената му стойност. системата на смятане може да се раздели на отдел-
ни компоненти, които са свързани със знанията за символите за смятане (+, -, х, : ), с процедурите за 
решаване (как трябва да се реши тази задача?) или със способността за най-бързо извеждане на арит-
метичните факти от дългосрочната памет. 

има и друга теза, според която няма пряка връзка между трите системи (на въвеждане, извеж-
дане и смятане), така че информацията за числата може да се пренася при извикване на съответни-
те абстрактни вътрешни форми на значението, т.е. на числовата стойност. според mccloskey и др. 
би било невъзможно да възникне представата за число директно под формата на арабските цифри.

2. модел на предпочитан начин на образуване (preferred entry code model)
noёl и Seron [5] постулират в своя модел директното преобразуване от вербалните наименова-

ния на числата в техния писмен аналог (арабските цифри) и обратното. смятането, т.е. обработ-
ването на числовата информация, според тях се случва противоположно на тезата на mccloskey, 
caramazza и Basili [4], в един от двата специфични формата (вербален или визуален), но не и в „неу-
трална“ форма на представяне, която има само семантично значение. те смятат, че числата и числи-
телните им имена се трансформират в специфичен формат – вербално или визуално под формата на 
арабски цифри – преди изпълнението на аритметична операция, че след това се извършват аритме-
тични действия. самото наименование на модела („preferred entry code model“) подсказва, че предпо-
читането, фаворизирането на едно от двете представяния описва съответния критерий на избор; 
дали обработването на данни е свързано с вербалния или с визуалния формат на числото. ако един чо-
век предпочита вербалния, най-напред в съзнанието му изникват наименованията на съответните 
числа, след което техните цифри („2+4=?“→“две плюс четири е“→“шест“→“6“). хората, при кои-
то доминира цифрата на числото като понятие за самото число, при вербализиране на числото пър-
во си представя неговата цифра („две плюс четири е“ →“2+4=“→“6“ →“шест“); тук за обработката 
на данни решаваща роля играе визуалният канал. този модел не означава, че пресмятанията могат да 
се случват само в единия от форматите, тук влияние оказва и бързината на асимилация на числата.

и двата описани модела карат учените да си зададат въпроса дали транскодирането (преобразу-
ването) на даден числов формат в друг е възможно само по пътя на възприемане на числовата стой-
ност на числото (семантично транскодиране) или се осъществява директно, без да се разглеждат 
значението и функциите на числото. моделът на mccloskey съответства на първата теория, а то-
зи на noёl и Seron – на второто становище. когато един възрастен чуе или прочете дадено число, ав-
томатично се активира семантичната страна; в изследвания с пациенти, които имат мозъчни ув-
реждания, има доказателства, че това активиране на значението на думата за дадено число не вина-
ги настъпва. от тази гледна точка описаните два модела могат да бъдат квалифицирани като „ед-
номаршрутни модели“ [3]. в такъв случай какво представлява „мултимаршрутния модел“ на тран-
скодиране?

3. многократен модел на транскодиране
този модел е описан от cipolotti и Butterworth [1] на базата на изследвания с пациенти, които 

имат умствени увреждания. авторите допускат, че се осъществяват както семантични, така и 
несемантични пътища на транскодиране. според тяхната хипотеза числата могат да се прочитат 
или изписват при активиране на тяхната числова стойност (значение) – семантичен път, както и 
несемантично – без да се активизира тяхното значение. моделът описва четири несемантични на-
чина, по които се транскодират числата. така арабските цифри, числата, които се чуват (вербали-
зират) и написаните с думи числа (едно, две, три…) могат да се асимилират не само откъм семан-
тичната страна. несемантичните пътища на транскодиране също правят възможно четенето, пи-
сането на арабските цифри, четенето на написаните с думи числа и повторението на числата, без 
да се „опират“ на значението (семантиката) на числата.

4. модел на трите форми на репрезентация (Triple-Code-Model)
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този модел е представен от Dehaene [2], който също е провеждал изследвания с пациенти с мозъч-
ни увреждания. моделът постулира три модула, невронни мрежи, които са локализирани в различни 
части на мозъка и си взаимодействат. тези модули отговарят за кодирането на числата:

модулът на аудио-вербалната репрезентация представя числата, когато те бъдат чути и отго-
варя за обработването, асимилирането на изговорените и написаните числа; тук е локализиран реч-
никът с думите за числата, броенето също спада в тази част, както и елементарните способности 
за събиране и умножение (едно плюс едно, едно по едно). 

в модула на визуална репрезентация на числата с арабски цифри числата се преработват под 
формата на цифри – арабските цифри. в тази категория спадат четенето и писането на цифрите 
на числата и извършването на аритметични операции с няколко числа. 

модулът на аналогова репрезентация по големина се фокусира върху представите за големина/
размер на числата. тук се осъществява сравняването според големина на базата на стойността на 
множествата, пресмятане на приблизителна стойност, субитацията (субитацията – преценяване 
на малки множества с до 4 елемента чрез спонтанно визуално обхващане) и процесът на оценяване. 
компетентностите в този модул нямат връзка с езика. сравняването на множества, което може да 
се наблюдава при кърмачета, макар и в най-елементарна форма, спада точно в този модул. 

една от основните хипотези на този модел се състои в това, че в мозъка числата се обработват/
асимилират както вербално (наименованието на числата), така и визуално (под формата на арабски 
цифри), но също и с елементарни представи за големината, която стои зад числата. 

Процесите на обмен на информация относно числата протичат непрекъснато между тези три 
модула, те са свързани с когнитивното развитие на детето, с интелигентността и капацитета на 
неговата памет, както и с обучението в неговата социокултурна среда. 

5. модел на образуване и асимилиране на числата 
von aster и колегия [6] правят изследвания с кърмачета, за да установят техните способности за 

установяване на конкретни множества (числителни бройни), което стои в основата на символизи-
рането на числата (първа стъпка). в предучилищна възраст вече децата изучават наименованията 
на числата (втора стъпка), а преди да постъпят в първи клас – техните цифри (трета стъпка). Фор-
мирането на тези числови представи, особено на изписването на арабските цифри, е предпоставка 
за боравенето и с по-големите числа, както и за извършването на аритметични операции (събиране, 
изваждане, умножение и деление). 

Табл. 1: Модел на Aster за формиране на числовите представи
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в противен случай е много вероятно децата да изпитват трудности с тези процеси в училище, 
а те са в основата на формирането и разбирането на абстрактното цифрово пространство и изоб-
що – за представите за числата (четвърта стъпка). това от своя страна описва в модела умствени-
те представи за числителните редни, сравняването на числата по абстрактен начин, възприемане-
то и „придвижването“ в числовата редица, извършването на аритметични операции и даването на 
оценка. авторите описват този модел, като го разделят условно на четири модула според локализа-
цията им в човешкия мозък. така според тях конкретните количествени представи (първа стъпка) 
и абстрактната представа за числата (четвърта стъпка) се намират в париеталния дял на мозъка; 
способността за броене (втора стъпка) – в лявата префронтална зона и цифрите на числата (тре-
та стъпка) – в окципиталния дял.

разнообразните изследвания по проблема доказват, че интересът към обработването на инфор-
мацията за числата и формирането на понятието число са били и продължават да бъдат актуални. 
конкретно при децата все повече се обръща внимание на връзката между вниманието и краткосроч-
ната памет като основен фактор за развиване на математическите компетентности като цяло. в 
случай на обучителни трудности по математика като дискалкулия, причина може да бъде потърсе-
на именно в подобен вид изследвания. мерки за преодоляване на затруднения по дадено ядро по мате-
матика могат да бъдат предприети с разнообразни занимания, които да развиват вербалния и визу-
алния канал, както и работната памет.
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merging from TWo laneS inTo one: maThemaTical modeling 
of road Traffic WiTh The helP of informaTion TechnologieS
iordanka gortcheva
institute of mathematics and informatics at the Bulgarian academy of Sciences, Sofia

abstract: Due to road construction work, vehicles driving in the same direction with the same constant speed 
in two separate lanes need to merge into one lane. after merging, they keep moving with equal constant speed, 
having adapted to the new traffic conditions. The middle school students’ experience with word problems on 
motion, their knowledge on linear equations and inequalities, and data provided in problem formulation suffice to 
find the new speed of the car flow. in its essence, problem solving is a mathematical modeling of an important traffic 
situation. an engaging applet constructed by the author in the geogebra multi-platform mathematics software 
allows the students to observe and study the uniform straight-line motion in an appealing and technologically 
advanced environment. „Seeing“ the problem through the animated applet helps them understand the road 
situation, conduct experiments, make decisions, and eventually come to adequate solutions. in this way, the choice 
of the problem and the approach to the solution through the means of modern information technologies (iT) 
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highly impact the math and science practical knowledge of the students, clarifying the concepts of mathematical 
modeling to them and shedding light on the important societal issue of road traffic safety. 

Keywords: motion word problems, mathematical modeling, merging into one lane, geogebra

Увод 
от позицията на своя житейски и професионален опит журналистът дейв Бари констатира, че 

въпреки различията по възраст, пол, религия, икономически статус и етническа принадлежност, во-
дачите на автомобили имат и нещо общо: самочувствието, че всеки от тях е над нивото на сред-
ния шофьор. 

хуморът в тези редове е предназначен да каже една истина: в много пътно-транспортни ситу-
ации, особено когато няколко ленти с коли се сливат в една, хората зад волана просто не могат да си 
позволят посредственост. 

задръстванията по пътищата не са рядкост нито у нас, нито в чужбина и намират широк от-
звук в медиите и социалните мрежи (напр. [3]). оказа се, че години преди неделното издание на в. ню 
йорк таймс от 3 август 2008 г. да пише за проблема [10], български седмокласници вече имаха опит с 
решаването на математическа задача, моделираща преминаването на поток от коли от две пътни 
ленти в една. за пръв път дадох тази задача през 1991 г. на Пролетното математическо състезание 
в гр. Пазарджик, на което бях и председател на журито. многократно след това съм я представяла и 
пред други ученици от средния и горния училищен курс. 

задачата 
По автомагистрала в две успоредни колони и в една и съща посока се движат автомобили. Автомоби-

лите пътуват с еднаква постоянна скорост 120 км/ч и на една и съща дистанция 25 м един от друг. Дъл-
жината им се пренебрегва. 

Поради ремонтни работи, на определено място на магистралата двете колони преминават в една. В но-
вата колона автомобилите също се движат с еднаква скорост и на еднаква дистанция един от друг. Движе-
нието се счита безопасно, ако разстоянието между два последователни автомобила в колоната е поне 9 м. 

На входа на еднолентовия участък ще бъде поставен пътен знак с разрешената за движение скорост в 
км/ч. Тя се закръгля до десетици. 

С оглед на безопасността на движението, каква скорост предлагате да бъде написана на пътния знак?
математическата идея на задачата се основава на модела на равномерно праволинейно движение, 

приложен за всеки от двата участъка на магистралата. счита се, че промяната на скоростта на вся-
ка кола при преминаването й от двулентовия в еднолентовия участък става мигновено. Пренебрег-
ването на дължината на колите позволява те да бъдат разглеждани като движещи се точки. Подоб-
ни опростяващи допускания се правят при решаването на повечето текстови задачи за движение в 
училище. въз основа на тях се съставя уравнение или неравенство, което описва най-характерните 
черти на пътно-транспортните ситуации. 

към тази неприсъстваща в учебниците им задача учениците от прогимназията подхождат пред-
пазливо, готови за дълги уравнения и сметки. за разлика от тях, учащите се в горния училищен курс 
изказват мнение веднага. голяма част се учудват какъв е проблемът: „Колкото повече се ограничи ско-
ростта, толкова по-добре. Нека бъде 40 км/ч.“ други предлагат всяка кола при навлизането си в едно-
лентовия участък да намали малко скоростта си; колата след нея – също; следващата – също и т.н. на 
моя въпрос: „Колко малко да намали скоростта си?“, отговорът им е: „Много малко.“ 

спонтанността на тези реакции показва, че задачата надхвърля очертанията на възрастовата 
група, за която първоначално е била предназначена. ситуацията в нея може да се използва и за въвеж-
дане в контекст на основни геометрични понятия в началния курс, като точки, прави линии, успоре-
дност и пр., както е присъщо на модерните методи на преподаване [5, с. 63]. в горния училищен курс 
формулировката на задачата кара учащите се да се отъждествят с водачите на автомобили. Проце-
сът на работа ги убеждава бързо в предимствата на съвременната математика като наука на моде-
лите и вземането на решения. 

Подходът
от десетилетия текстовите задачи в училище са обект на вниманието на математици, педаго-

зи, психолози и преподаватели. те дискутират тяхната връзка с живота, тънкостите във формули-
ровката, затрудненията на учащите се [6, 8, 9, 18, 20]. в „Психология на алгебрата“ edward Thоrndike 
(1874–1949) обосновава присъствието на текстовите задачи в учебното съдържание с думите: „В 
училище се решават задачи, за да се решават задачите в живота“ [19, с. 154]. 
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ефективното усвояване на знания и умения от съвременното iT поколение ученици поставя ре-
дица предизвикателства пред преподаването и налага неговото преосмисляне и модернизиране. но-
вите методи и подходи, съчетани с обогатяване на тематиката [1, 2, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 23 и др.], са 
адаптивни към предпочитаните от младите хора канали на информация. 

за част от учащите се проблемите с текстовите задачи започват още на ниво четене. Благода-
рение на визуализиращите възможности на съвременните информационни технологии тези труд-
ности са до голяма степен преодолими. това не означава прехвърлянето на условията на задачите от 
хартиен носител на електронен и четенето им от екран вместо от учебник. специализиран софту-
ер за динамична математика от рода на gеogebra [7] може подходящо да пресъздаде сценария на за-
дачите, свеждайки текста до минимум. По-ценна обаче е възможността с аплети учениците да из-
следват количествените и качествени проявления на математическите идеи, заложени в задачите. 
заместването на думите с подвижни икони и символи изгражда виртуална реалност, в която разви-
тието на действието напомня на младите хора за компютърна игра. според Jukes, mccain и crockett 
[14, с. 118-119], zeljić и Dabić [21, 22], zsoldos-marchis [23] и др., в такива среди те са изключително про-
дуктивни в обработката на информация, генерирането на идеи, вземането на решения и овладяване-
то на нови знания. 

Аплетът 
във физиката, химията, биологията и техническите дисциплини експерименталният подход е 

обичаен за изучаването на обекти и явления, създаването на нови материали и конструкции. специа-
лизираният софтуер за динамична математика позволява експериментите да станат част от ре-
шаването и на текстовите задачи, подпомагайки учениците в съставянето на адекватни матема-
тически модели.

за визуализиране на задачата конструирах анимиран аплет на geogebra, чрез който учениците 
не само наблюдават, но и управляват движението на автомобилите в двата участъка на магистра-
лата. компютърната симулация ориентира любителите на игри в обстановката и им спестява об-
стойното четене на условието. това е предимство особено за учащите се със специални образова-
телни потребности (дислексия, дискалкулия) или недостатъчна четивна подготовка, тъй като ги 
приобщава към света на математиката. чрез сливането на игра и експерименти учениците натруп-
ват наблюдения относно описаната пътно-транспортна ситуация, а споделянето в час, в социал-
ните мрежи и семействата им помага да извървят пътя от опита през експертното мнение до емпи-
ричното решение на задачата. 

в аплета скоростта се измерва в м/сек. използването на системата си за единиците за път, ско-
рост и време осъществява междупредметна връзка с учебното съдържание по физика. числата са 
представени в стандартен запис, изучаван по математика в шести клас. Превръщането на скорост-
та от км/ч в м/сек изгражда у учениците усет към ситуация, в която пристрояването на колите в 
една лента става за секунди, а части от метъра са решаващи за безопасността на движението. то 
спомага и за асимилиране на понятието спирачен път [15], важно за тях и като пешеходци, и като бъ-
дещи водачи на моторни превозни средства. за ориентир в работата служи Таблица 1. в случай, че 
аритметичната гимнастика за превръщане на мерните единици не допадне на учениците, коригира-
нето на аплета е лесно осъществимо. 

Таблица 1. Стойности на скоростта съответно в км/ч и м/сек 

км/ч м/сек км/ч м/сек
140 3.9·10 1 80 2.2·10 1

130 3.6·10 1 70 1.9·10 1

120 3.3·10 1 60 1.7·10 1

110 3.1·10 1 50 1.4·10 1

100 2.8·10 1 40 1.1·10 1

90 2.5·10 1 30 8.3·10 0

включвайки анимацията на аплета, учениците наблюдават десет движещи се в една и съща посо-
ка коли, по пет във всяка от двете пътни ленти. математически те са моделирани като движещи се 
точки: червени в едната лента и черни – в другата. така лесно се проследява преминаването им в една 
лента. в конструкцията на аплета си приемам, че при навлизане в стеснението колите от двете лен-
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ти се редуват. в двулентовия участък скоростта на колите и дистанцията са означени съответно 
с v

2
 и d

2
, в еднолентовия – с v

1
 и d

1
. числовите им стойности се задават с плъзгачи.

двулентовият участък е означен с две успоредни сини прави, еднолентовият участък – с единич-
на червена права линия. със син пунктир е изобразено мястото на преминаване на двулентовия учас-
тък в еднолентов. за съблюдаване на дистанцията в новия участък в някои случаи се налага водачи-
те да изчакват колата преди тях да се придвижи на нужното разстояние. чакащите коли са означе-
ни с триъгълничета. 

Експериментите
учениците започват работата си с аплета, любопитни да проверят как предложените от тях 

скорости в еднолентовия участък ще се отразят на автомобилния поток. в разнообразни ситуации 
те проследяват влиянието на параметрите скорост и дистанция и по мое внушение търсят интер-
претация на резултатите си.

експеримент 1 . При промяна на скоростта от 120 км/ч в двулентовия участък на „безопасната“ 
според учениците 40 км/ч в еднолентовия, изчакванията на колите прерастват в задръстване и до-
ри катастрофи на входа на стеснението (Фигура 1). 

експеримент 2. „Малката“ според учениците промяна на скоростта от 120 км/ч в двулентовия 
участък на 110 км/ч в еднолентовия не създава проблем в изтеглянето на колите въпреки намалена-
та дистанция (Фигура 2).

(а)

(б)

(в)

Фигура 1. При скорост в еднолентовия участък 40 км/ч първоначалното изчакване на колите (а) пре-
минава в задръстване или катастрофа (б-в)

(а)

(б)
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(в)

(г)

(д)

Фигура 2. При скорост в еднолентовия участък 110 км/ч изчакването на колите (а-в) отминава и дис-
танцията се спазва без образуване на задръствания (г-д)

за по-голяма атрактивност на задачата конструирах втори вариант на аплета, в който коли-
те са изобразени с икони: червено кабрио и чер седан за всяка лента съответно. така учениците имат 
представа за реалната дължина на колите, важна за дистанцията и изчакването на входа на стесне-
ния участък. чакащите коли са оцветени по-бледо. 

експеримент 3 . афинитетът към високите скорости подтиква младежите да симулират скок 
от скорост 140 км/ч в двулентовия участък на 100 км/ч в еднолентовия (Фигура 3).

(а)

(б)

Фигура 3. Изчакването на колите до отдалечаване на предишните на нужната дистанция (а) 
предизвиква тапа или верижна катастрофа (б)

експеримент 4. след насочване от страна на преподавателя учениците задават в еднолентовия 
участък скорост 140 км/ч и два пъти по-ниска – в двулентовия. с това е симулирана ситуация, при коя-
то двулентов участък на магистралата е с влошени пътни условия и само едната лента поема трафи-
ка (Фигура 4); за увеличаване на пропускливостта на движението там дистанцията е намалена.

експеримент 5. след интригуващата за тях интерпретация на предишния експеримент учени-
ците се питат какво ще стане, ако скоростта в двата участъка е една и съща. за целта задават d

2
 и 

изследват ефекта на дистанцията d
1
 в еднолентовия участък. с този експериментален параметри-

чен анализ те тренират и математическата си интуиция. 

Теоретичният модел 
след експериментите класът по естествен път пристъпва към математическото моделиране на 

конкретната задача. то се базира на изучените в седми клас линейни уравнения и неравенства. отде-
ляйки данните от търсените величини, учениците използват означенията в аплета: 
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дадено: v
2
 = 120 

км/ч = 33.3 
м/сек; d

2
 = 

25 м; d
1 min

 
= 9 м 

търси се: v
1
, 

закръглена 
до 
десетици 
км/ч

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж)

Фигура 4. Компютърна симулация на движение в двулентов участък с лоши пътни условия и неговото 
безпроблемно изтегляне в еднолентов участък с добри пътни условия при двойно по-висока скорост и 

подходяща дистанция



215

методика на обучението по математика

въпреки визуализацията с аплета учениците са пропуснали да забележат, че за фиксиран период 
от време T броят b

2 
на колите, излезли от двулентовия участък, е равен на броя b

1 
на колите, влез-

ли и чакащи да влязат в еднолентовия. всяка кола от двулентовия поток изминава разстоянието d
2
 

за време 
4
3

2

2 =
v
d

сек. за период T = 1 сек от двулентовия участък излизат b
2 

= 
3
812 =⋅

T
 коли, а в ед-

нолентовия влизат b
1 
= 

1

1

d
v

 коли. от съотношението 
3
8

1

1 =
d
v

 учениците получават 11 3
8 dv = = 24 м/

сек = 86.4 км/ч.
учениците преценяват без аплет каква скорост да бъде написана на пътния знак. с оглед безопас-

ността на движението някои препоръчват надписа 80 км/ч; други просто закръглят на 90 км/ч. след 
това всички „сверяват“ мненията си с аплета (Фигури 5 и 6).

Фигура 5. При надпис 80 км/ч в еднолентовия участък има задръствания

Фигура 6. Едно решение на задачата: при надпис на пътния знак 90 км/ч изчакването на колите не води до 
задръстване в еднолентовия участък 

Решенията
обосноваването коя от двете предложени скорости е решение на задачата на първо място из-

исква точна интерпретация на условието: дистанцията в стеснения участък 11 8
3 vd =  удовлетво-

рява неравенството d
1
 ≥ d

1 min
. оттук следва неравенство и за скоростта: v

1
 ≥ 24 м/сек или v

1
 ≥ 86.4 км/

ч в мерните единици, използвани във формулировката. Последното неравенство има безброй много 
решения. закръглени до десетици, те образуват множеството {90, 100, 110, …}. написването на ед-
но такова решение на пътен знак налага доза здрав разум: отчитане на позволената от закона ско-
рост, техническите възможности на средностатистическия автомобил, качеството на пътната 
настилка и пр. за да дадат на водачите „малко повече време да се огледат“ при пристрояването в една 
колона, учениците избират най-малкото решение 90 км/ч. 

Заключение 
Праволинейното равномерно движение на коли, преминаващи от две пътни ленти в една е сериоз-

но предизвикателство като задача за часа по математика. в много по-голяма степен обаче то е пре-
дизвикателство като реална пътно-транспортна ситуация. въпреки значимостта на подобни тек-
стови задачи за обществото, те все още липсват в учебниците. работата по училищни проекти 
обаче може да компенсира този пропуск. 

съвременните информационни технологии имат потенциала да превърнат училищната математи-
ка в експериментална дисциплина. мотивирани от модерните образователни среди, до екраните на свои-
те компютри учениците все по-често отварят учебника и тетрадката по математика. зад рамото им 
по-често надзъртат и родителите, макар и само за бърз нетравматичен тест на шофьорския си нюх. то-
ва осмисля обучението по математика и го прави атрактивно не само за шепа надарени ученици. 



216

ОбразОвание и технОлОгии

Бележки
Фигурите в настоящата статия са кадри от анимираните аплети, конструирани от автора на 

geogebra (https://www.geogebra.org, accessed 2015/07). 
силуетите на червения кабриолет (http://www.clker.com, accessed 2015/07) и черния седан (http://
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abstract: presenting the educational content in a different way has a positive effect on students’ motivation 
and helps them to achieve better results. We have various and many opportunities to implement new technologies 
in teaching mathematics. one of these opportunities is the appropriate use of the computer. for this purpose, we 
conducted an experiment with students from the sixth grade in teaching the topic „a coordinate System“. With 
the present article, we would like to share the results of this experiment. We provided the students with a tool by 
which they can make experiments and reach conclusions on their own. We placed the new educational content 
in an attractive and creative environment. Students drew different parallelograms, trapezoids and other figures. 
Saving a lot of time for drawing, taking the opportunity to experiment on the drawings by describing many 
different opportunities and adopting a new approach to training based on research led to the students’ increased 
motivation and interest by enhancing their creative activity.

Keywords: mathematics, coordinate system, motivation, information technologies in the math class

Привлекателното преподаване на математиката е от изключителна важност за създаване на ин-
терес към предмета. част от учениците по една или друга причина изпитват чувство на страх от 
математиката. През последните години много от учителите търсят методи и начини за препода-
ване, които да дадат възможност на учениците, да преодолеят този страх. важно е те да се моти-
вират да учат чрез действие. това трябва да е една от основните цели не само в обучението по пред-
мета математика. от значение е учениците да се стимулират сами да правят експерименти, как-
то и да не се страхуват от грешки. мотивацията не е само потребност или цел, а подтикът, кой-
то кара хората да вършат онова, което води до постигането на целта, формирана на базата на въз-
никналите потребности. за да мотивираме учениците да постигат високи резултати е необходи-
мо да ги предизвикваме да извършат именно онези действия, които ще доведат до реализирането на 
поставените цели.

в днешно време децата прекарват твърде голяма част от свободното си време пред компютри-
те. Би било добре да се възползваме от това, за да предизвикаме интереса им и към експериментална-
та математика. необходимо е да насочим мисленето и действията им в това направление, както и 
да им помогнем сами да си поставят конкретни и смислени учебни задачи.

в последните едно-две десетилетия един от основните проблеми в училище е свързан с мотива-
цията на учениците за успешна учебна дейност. голяма част от днешните ученици не само не проя-
вяват интерес и активност към процеса на обучение, но и често изпитват неудовлетвореност от 
него, не виждат смисъл в ходенето на училище, в ползата от ученето. липсват им навици за полагане 
на учебен труд, умения за самостоятелно овладяване на нови знания или най-общо казано, те са демо-



218

ОбразОвание и технОлОгии

тивирани да полагат учебен труд. това поставя съвременния учител в нова, по-различна ситуация, 
т.е. той трябва да полага непрекъснати усилия за формиране на положителна мотивация у ученици-
те. това би могло да стане от една страна чрез разкриване на практическата значимост на изучава-
ното учебното съдържание, на междупредметните връзки, чрез свързване на предмета с житейския 
опит на учениците. от друга страна – чрез разнообразяването на методите и средствата на обуче-
ние и умелото съчетаване на традиционните и иновативните технологии на преподаване. 

Практиката показва, че силно мотивиращо въздействие върху учебната дейност има целесъо-
бразното използване и прилагане на информационните технологии в образователния процес. това 
прилагане не бива да е самоцел, а добре премислен и предварително планиран етап от обучението. до 
голяма степен ефективността му зависи от педагогическите и професионалните умения на учите-
ля, както и неговата компетентност в областта на информационните технологии. умелото прила-
гане на тези съвременни средства може да допринесе за по-успешното реализиране на дидактически-
те принципи за нагледност, достъпност, съзнателност и трайност на знанията и уменията на уче-
ниците. По този начин те могат да бъдат стимулирани за по-активно участие в образователния 
процес чрез изготвяне на презентации, генериране на текстове, извършване на изчислителни опера-
ции, изготвяне на чертежи с динамичен геометричен софтуер. това дава възможност за разгръщане 
на творческия потенциал на учащите се, поставя ги в ролята на изследователи, провокира мислене-
то им. в резултат на тези усилия се създават положителни нагласи към изучаването на определен 
предмет, към определени теми, повишава се самочувствието им при справянето с поставените за-
дачи, провокира се чувството им за отговорност и желанието за взаимопомощ със съучениците при 
груповата и екипна работа. 

добре обмисленото обучение чрез използване на икт води до формиране на вътрешни, положи-
телни мотиви у учещите се и повишава самочувствието и удовлетвореността им от извършвана-
та дейност. известни са различни подходи за интегриране на учебното съдържание по математика, 
информатика и ит. един такъв подход е показан от а. рахнев и к. гъров в [4]. в тази работа е обосно-
вано, че активното използване на знания по информатика и ит в профилираното обучение по мате-
матика повишава качеството на обучението по тази учебна дисциплина като се създават много въ-
трешни междупредметни връзки в културно-образователната област „математика, информатика 
и информационни технологии“. това несъмнено се отнася и за непрофилираното обучение.

в последно време в обучението по математика много активно започнаха да се използват специал-
ни софтуерни средства известни под името „динамичен геометричен софтуер“. динамичните гео-
метрични софтуери се утвърдиха като мощно средство, както в научните изследвания при откри-
ване на инвариантни обекти, така и в обучението по геометрия. те не само спестяват много чер-
тожно време при визуализацията, но и създават креативна работна среда, която активира учени-
ците да разширяват знанията си и да творят самостоятелно. те са мостът, който свързва инфор-
мационните технологии, както с обучението по геометрия, така и с това по алгебра. един подход за 
използване на програмата geogebra в обучението по математика в училище e показан в [1] и [3]. ав-
торите в. Бизова и к. гъров демонстрират възможностите на софтуерното приложение при пре-
подаване на темите „геометрични места на точки в равнината“, „еднаквости в равнината“, „реша-
ване на екстремални задачи“ и др.

напоследък все по-често се срещаме с нецелесъобразно използване на компютъра в обучението, 
електронизира се учебно съдържание без да има смисъл от това, т.е. ползването на техниката е са-
моцел. При преподаването на предмета математика би било добре да се ползва комбиниран подход – 
техническите средства да се използват в теми, които позволяват и това би довело до повишаване 
на резултатите от обучението. 

на базата на своя опит преценихме, че урокът в шести клас „координатна система“ е подходящ 
за провеждане чрез използване на компютърна техника. в рамките на три учебни часа разкрихме съ-
държанието на новите понятия, които приложихме в редица задачи, свързани с чертане на геомет-
рични обекти, използвайки приложението geogebra. този софтуер не се изучава в часовете за задъл-
жителната подготовка по информационни технологии, но е лесен за употреба и много подходящ за 
целите на уроците, свързани с посочената тема. експериментирахме с две групи – експериментална 
(с използване на динамичен софтуер в часовете) и контролна (използвахме дъската, листове с усло-
вията на задачите и милиметрова хартия за чертежите). целта ни бе да установим кой от подхо-
дите ще доведе до по-добри резултати при усвояване на знанията.
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различното бе, че тези часове се проведоха в компютърна зала и за около 10-15 минути запознах-
ме учениците с инструментариума на динамичния софтуер на GeoGebra. това постигнахме с няколко 
примера за построяване на точка, права, запълване на части от чертожното пространство. дадо-
хме пример за движение на точка и права. По принцип тази част от урока може и да бъде само демон-
страционна, но ние предоставихме възможност на учениците сами да изпробват някои от основни-
те инструменти. По нататък уроците планирахме и проведохме по следната схема:

 y актуализация на опорни знания върху числова ос и разположение на рационални числа върху нея.
 y Построяване на ос, перпендикулярна на числовата, минаваща през тока о, с която е означена 

нулата, формиране на основните понятия – абсцисна и ординатна ос, правоъгълна координат-
на система, квадранти, координати на точка.

 y Построяване на точка по дадени координати и обратно – определяне на координатите на да-
дена точка от координатната равнина, което с помощта на софтуера бе лесно и забавно за 
учениците.

 y Построяване на многоъгълници по дадени координати на върховете като разгледахме фигури, 
ограничени от двете координатни оси, ограничени от едната ос или ограничени от други пра-
ви, различни от координатните.

 y изчисляване на лицата на построените фигури – използва се динамиката на чертежа, като се 
направиха изводи за равнолицевост на някои от фигурите.

 y конструиране на произволни фигури в координатната система.
за целите на уроците по темата разработихме система от традиционни задачи, които учени-

ците да реализират чрез използване на GeoGebra. тези задачи бяха подготвени на лист за всеки от тях, 
за да се съобразим с индивидуалните им възможности за работа с компютър. за по-добрите бяхме 
подготвили допълнителни задачи.

задачи за построяване на геометрични обекти и за откриване на зависимости:
задача 1. изобразете върху правоъгълна координатна система точките: а( 1; 2), B(2; 3), C(– 1; 3), 

D(– 2; 2), E( – 1; – 2), F(– 2; 0), G( 2; – 2), H( 0; – 1). (Фиг. 1)
задача 2. определете в кой квадрант се намира всяка от точките от зад. 1.
задача 3. направете изводи за това от какво зависи в кой квадрант се намира дадена точка.
задача 4. в правоъгълна координатна система са дадени точките а(0;3), в(4;3), с(3;0), D(– 1;0), 

е(2;4), F(2;– 1) и G(1;1). Постройте правите аB, BC, Dа, EF, ВЕ и CG като използвате подходящия ин-
струмент за това.

Фигура 1. Чертеж към Задача 1. 

след тази задача въведохме понятието уравнение на права в равнината, като записахме общия му 
вид y = nx + k. Пояснихме, че в общия случай n и k са параметри, а х и у – променливи, които представля-
ват координатите на точките от правата. демонстрирахме, че в средата GeoGebra при построяване 
на права през две точки, уравнението й се генерира автоматично в раздел „algebra“ на текущия прозо-
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рец като лесно може да се представи в посочения по-горе вид. Поставихме следната задача:
задача 5. всяка права се задава с уравнение от вида y = nx + k. Постройте пет прави, три от кои-

то да са със следните уравнения y = x + 1, y = – 2.x + 3, y = 0,5.x – 4 и две, на които вие да изберете стой-
ностите на коефициентите n и k.

задача 6. от построените прави в задача 4, посочете тези, които са успоредни на някоя от коор-
динатните оси или са успоредни помежду си. от какво зависи тази успоредност?

задача 7. от построените прави в задача 5, посочете тези, които са успоредни, ако има такива 
(Фиг. 2). 

 
Фигура 2. Успоредност  Фигура 3. Определете лицето на фигура

задача 8. Постройте в нова координатна система прави, успоредни на координатните оси и пра-
ви успоредни помежду си. движете правите до фигура, която е интересна за вас. споделете със съу-
ченика до себе си това, което сте открили.

задачи от лица на фигури и откриване на зависимости:
задача 9. определете лицето на фигурата, заключена между координатните оси оx и оy и права-

та минаваща през точките а(– 3; 0) и точка B(0; 5) [2].
задача 10. определете лицето на фигурата, заключена между оста оy и правите с уравнения y = 

– 2.x + 3 и y = x (Фиг. 3).
задача 11. намерете лицето на трапеца, определен от правите x = –2, x = 3, y = 1 и y = 0.4.x – 2.2 

(Фиг. 4).

Фигура 4. Определяне лицето на трапец Фигура 5. Построяване на успоредник
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задача 12. Постройте успоредник. Фиксирайте едната от двойките успоредни страни, а друга-
та движете. направете изводи за вида на получените фигури. споделете ги с преподавателя и съу-
чениците си (Фиг. 5).

задача 13. Постройте триъгълник и права през единия му връх, успоредна на срещуположната 
страна. намерете лицето на триъгълника. „хванете“ този връх и го движете по правата. как се из-
меня лицето на триъгълника? опитайте с други фигури и направете изводи. споделете ги с препода-
вателя и съучениците си (Фиг. 6).

задача 14. Постройте други фигури по ваш избор като окръжност, звезда, цвете и т. н.
учениците експериментираха с различни фигури проявявайки нескрит интерес и любопитство. 

Прилагайки различни инструменти, те съставяха хипотези, откриваха нови правила, работиха с ви-
димо удоволствие от справянето с поставените задачи. 

отличителното в тези уроци бе това, че учениците имаха значителна свобода на действията, 
всеки работеше със собственото си темпо, успя да види зависимости на фигурите от координати-
те на точките, с които се определят, изменението на лицата на фигурите при преместване на точка. 
с помощта на този софтуер учениците бяха поставени в ролята на изследователи, експериментира-
ха, съставяха хипотези и споделяха своя опит с останалите. възприемането и осъзнаването на новото 
знание бе естествен процес, който протече в приятна и творческа обстановка. съществен резултат 
от реализираното по този начин обучение бе формирането на умения за използването на методите на 
научното познание – анализ и обобщение. По един непринуден и привлекателен начин бе осъществена 
междупредметна връзка на математиката с информационните технологии. увлекателното поднася-
не на новото учебно съдържание и позитивните нагласи на учениците допринесоха във висока степен 
за реализиране на дидактическите принципи за съзнателност, нагледност и трайност на знанията. то-
ва допринесе за повишаване на вътрешната им мотивация и творческа активност.

Фигура 6. Изследване за лице на триъгълник

в края на всеки от уроците поставихме подобни задачи за домашна работа, чрез които учени-
ците имаха възможност да приложат наученото и като цяло не ги затрудниха. Подбраните приме-
ри даваха възможност за извършване на експериментална дейност. напомнихме им e-mail адресът, на 
който могат да споделят изготвените от тях чертежи и изчисления по задачите от домашната ра-
бота. най-добрите показахме и коментирахме в следващия час.

след извършване на експеримента проведохме кратък тест върху изученото учебно съдържание 
с двете групи – експериментална и контролна, както и анонимна анкета за установяване на отно-
шението на учениците към използваните методи на преподаване. впоследствие анализирахме и обоб-
щихме резултатите от експеримента. 

експериментът показа повишаване на интереса, активността и мотивацията в експериментал-
ната група. учениците споделиха, че поднесеното по този начин математическо съдържание е пови-
шило техния интерес, допринесло е за обогатяване на знанията им, както по математика, така и по 
информационни технологии. изразиха задоволството си от използването на програмата geogebra, 
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която според тях е лесна за употреба и би била полезна в следващите уроци по предмета. Ползване-
то й спести много учебно време за изготвяне на чертежите и се разгледаха повече задачи за разлика 
от урока в контролната група. 

в заключение ще отбележим, че използването на информационните технологии в обучението е 
едно много подходящо средство за разнообразяване на поднасянето на учебното съдържание по раз-
лични учебни предмети. то прави ученето по-привлекателно, като особено полезно е при разглеж-
дането на геометрични теми, при изучаването на функции, а и в стереометрията в гимназиалния 
етап. тяхната полза е значителна за реализиране на принципите за нагледност, достъпност, съзна-
телност и активност в обучението. допринасят за провокиране на мисловната дейност, за раз-
витие на творческия потенциал на учениците, за формиране на умения за самостоятелно събира-
не, анализиране и обобщаване на информация. Подпомагат усъвършенстването на комуникативни-
те умения, както и тези за представяне на информацията пред публика. информационните техно-
логии са подходящо средство при групова или екипна работа, за извънучилищна комуникация между 
участниците в образователния процес – учители и ученици. съчетани с други иновативни подходи 
в обучението като интерактивните методи и техники, те имат силно мотивиращо въздействие 
върху личността на ученика. от друга страна, тяхната употреба с учебна цел трябва да е добре об-
мислена и планирана, т. е. по предназначение. не бива да се прекалява с ползването им, защото те биха 
загубили своята привлекателност, а оттам и ефективност. едва ли има някакъв смисъл в учебния час 
да заменим страниците на учебника със слайдове освен, ако учениците масово не разполагат с учеб-
ник. компютърът е добре да се приложи там, където учебникът или сборникът са недостатъчни. 
ще споменем, че обучението чрез ит крие и някои рискове. възможно е ученици с по-ограничени уме-
ния за боравене с компютър да изостанат от общия темп на работа на класа. другата „опасност“ е, 
че учителят може да обърне повече внимание на техниката, отколкото на учениците, особено ако 
е неуверен при боравенето с нея. също така, той би следвало да помисли за ограничаване на ползване-
то на другите нейни ресурси, които не кореспондират с целите на урока. Безспорно е, че подготовка-
та на урок с използване на компютърните технологии е доста трудоемка и отговорна задача за учи-
теля. но в крайна сметка усилията си заслужават, предвид позитивното отношение и по-високи-
те резултати на обучаемите. 
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abstract: The Jump math program is based on the belief that all children can excel at math. The Jump 
math program aims to improve the teaching of mathematics and to help students enjoy and meet their potential 
in the subject. it provides teachers with an effective balance of concrete and symbolic, guided and independent, 
and procedural and conceptual work. in a typical Jump math lesson, the teacher works with the whole class to 
lead students through a process of guided discovery while allowing them to adapt the lessons to their own level 
of understanding. Whole class lessons allow students to experience the thrill of discovery together, as a collective. 

Keywords math, children, teaching and learning, potential, discovery

Jump math е методика за преподаване на математика, разработена в канада преди повече от 15 го-
дини. неин автор е джон майтън – математик, драматург, автор на книгите „митът за неспособ-
ността“ и „краят на невежеството“. като математик и драматург, джон вярва, че съществуват 
много повече връзки между изкуствата и науките, отколкото хората обикновено очакват; че учени-
те и математиците често са водени от усещане за красота или елегантност. той твърди: „ако двата 
свята общуваха повече помежду си, нашите изкуство и наука щяха да са много по-богати.“

в основата на Jump е заложено разбирането, че ако се намери правилния път към всяко дете, вся-
ко дете може да бъде успешно в изучаването на математика и да постигне експертни знания. Бази-
ра се на вярването, че способностите могат да бъдат развивани и дори деца със затруднение в уче-
нето достигат високи резултати. мозъкът е много по-гъвкав, отколкото се e смятало до осемдесе-
тте години на миналия век, според съвременните невролози. 

„днес знаем, че с... времето група неврони се изменят – създават нови връзки, които укрепват при 
употреба, а неизползваните синапси отслабват. начинът ни на живот оставя своя отпечатък под 
формата на трайни промени в сложната система на мозъка – следи от нашите преживявания и ре-
акции.“ [4] 

в резултат от работата по Jump се покачва равнището на знания в областта на математиката, 
развиват се във висока степен когнитивните способности, способността за мислене и анализ, учени-
ците в клас се обединяват като група, в която заедно напредват и разликите помежду им в значител-
на степен намаляват, научават се да изживяват споделена радост от успеха, развиват афинитет към 
ученето през целия живот и – не на последно място – изграждат висока степен на увереност в собст-
вените сили. учителите, които преподават по Jump, стават част от професионална мрежа, в която 
се споделят опит и събития в контекста на повишаване на професионалните качества.

учебното съдържание в Jump е разгърнато в уроци, структурирани на принципа преподаване на 
малки стъпки и метода на насочено откривателство. учениците са поставени в ситуация сами да 
откриват същността на математическите концепции чрез изследване, по метода на проба-грешка, 
в учене чрез преживяване, с решаване на задачи от различен вид и на различни равнища на сложност, 
при което анализират, обобщават и тълкуват получената информация. ключова дейност при пре-
подаването по Jump math е задаването на въпроси. ефективният процес на учене в работата по 
Jump math е резултат от ясни и конкретни инструкции от страна на учителя към учениците, ра-
бота с предизвикателства на равнища, на които учениците полагат усилие да се справят, но предиз-
викателството е постижимо за всеки от тях, даване на положителна обратна връзка към момента 
на решаване на задачата, много преговор и практика. един от основните принципи в методиката е 
опростяването. когато поставените задачи бъдат разделени на по-прости дейности, които могат 



224

ОбразОвание и технОлОгии

да се овладеят самостоятелно, децата развиват познавателни способности, които са нужни за кон-
цептуалното мислене: да задържат вниманието си, да задържат информация в работната памет, да 
откриват и прилагат закономерности, да обобщават заключения. 

в подкрепа на педагогиката в Jump math могат да се приведат твърденията на ричард скемп за 
връзката между това учениците да знаят какво да правят и да разбират защо. двата типа знание – 
на процедурно и на концептуално равнище са два типа знание по математика, които трябва да бъ-
дат свързани [8, 9].

други автори, хийберт и линкуист, също публикуват статии за двата типа разбиране и в под-
крепа на схващането, че обучението по математика трябва да обхваща и процедурните стъпки, и 
концептуалното знание като „знание богато на връзки“. „то може да бъде мислено като мрежа, в коя-
то всяко парче информация е свързано с друго парче или с други парчета информация. обратно, „зна-
нието на процедурно равнище е съставено предимно от правила, процедури, алгоритми за решаване 
на математическите задачи. Процедурите са описание стъпка по стъпка как да се генерират правил-
ни отговори за конкретни задачи.“ хийберт и линкуист предполагат новия тип преподаване. за раз-
лика от скемп, те считат, че двата метода трябва да се допълват. Процедурите трябва да са свър-
зани с разбирането на концептуално ниво [3]. така работи и Jump math.

По същия начин през 2002 марк ашкрофт [1] анализира връзката между тревожността, която 
поражда предметът математика и мотивацията и увереността в себе си. изводите, до които сти-
га са, че тревожността е породена от неувереност и липса на мотивация. Последствията разделя на 
две категории: когнитивни и дългосрочни. когнитивни: неумение за вземане на решения, несправяне с 
аритметични операции с големи числа, със събиране с преминаване, извършване на поредица операции 
с помощта на оперативната памет. дългосрочните ефекти са пагубни за развитието на учениците 
в сферата на ученето и за кариерното им развитие през живота. Пряко в тази връзка през 2003 джон 
майтън написва книгата си „митът за неспособността“ и създава програма Jump math [6].

Jump math е методика, която поставя по нов начин въпроса за целите и средствата на образова-
нието. в контекста на Jump системното обучение предполага учителят постоянно да обръща вни-
мание на детайлите. учениците трябва да бъдат подготвени да правят открития и тази подго-
товка е също част от ученето. те трябва да имат развити концептуални умения преди да бъдат по-
ставени пред преодоляване на предизвикателство. учителят е отговорен за това учениците да раз-
бират знанието. за да бъдат успешни в ученето, децата трябва да са дълбоко мотивирани да пола-
гат усилия, да се упражняват, да обичат математиката и да подхождат творчески. 

с работа по методите на Jump може да се разгърне таланта на всяко дете. мнозинство съвремен-
ни експерти в сферата на образованието намират за важна ролята на подготовката за развитието на 
таланта. в своята статия на „умът на гросмайстора“ Филип рос стига до изводи за това как „грос-
майсторите не се раждат, а се създават“, които са изцяло в съответствие с последните твърдения на 
когнитивистите за възникващата интелигентност [7]. ако децата учат с радост и старание, ако се 
концентрират и задълбочат в това, което учат, ако получават знанието на малки дози, за да могат 
да го асимилират и да изпитат радостта от успеха при прилагането му, те могат да развият своите 
способности в много по-голяма степен, отколкото ако разчитайки на вродения им талант, ги поста-
вяме само в ситуации на трудност и изпитание за таланта им. в работата по Jump се оценява и вли-
янието на вътрешните нагласи за успеха, подробно разгърнати от психоложката каръл дуек в книга-
та „нагласи“ [2]. дали човек се счита зависим от способностите и талантите, с които се ражда, или 
се реализира като успешен в избрана и харесвана област независимо от вродените си способности или 
липсата на такива? ако е предположено, че всяко дете трябва да следва само онова, с което се справя 
най-бързо и най-добре, то дадена ли е възможността на същото дете да се разгърне в област, за която 
мечтае, но където са му нужни повече усилия, за да постигне успех? ако измерваме само крайния резул-
тат, без да отчитаме като критерий за успешност в развитието на ученика степента на полагане на 
усилия, се концентрираме върху трудността човек да се реализира навсякъде, където желае. тук се крие 
опасността да поставим успеха като определящ ученика за качествен и неуспеха като критерий опре-
делящ ученика като некачествен. нагласата, която е предпоставка детето да се разгърне, тълкува не-
успеха като неизбежно предизвикателство, с което трябва да се справи, за да успее и да повиши равни-
щето си на компетентност и умения. в този случай грешката е само повод да се търси ново решение, 
нов път, да се избира нова стратегия за справяне със задачата, но не е определяща детето като неус-
пешно. такава нагласа развива и укрепва работата по метода на Jump math.
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съществено важно е да се посочи, че макар да има допирни точки с философията на конструкти-
визма, Jump запазва своята самобитност. конструктивизмът извежда тезата, че човек активно 
изгражда това, което знае, а не го получава пасивно. Jump math е методика, която се случва на база 
същото това разбиране на Пиаже за активния характер на ученето: „знанията се усвояват активно 
от учещия, а не се възприемат пасивно отвън“ [10], разбирането на на дюи за основополагащата зна-
чимост на рефлексивната активност на учещия, на вико за способността за експликация на знание-
то като мяра за степента на неговата усвоеност („само онзи, който може да обясни нещо, може да 
претендира, че го знае“). в Jump math се търси по-добър баланс между обучението и самостоятелна-
та работа. съществена гледна точка е, че децата трябва да бъдат занимавани с това, което разби-
рат и да осъзнават нуждата от научаването му. когато се провежда обучителен процес, трябва да 
се отчита, че човешкият ум може да задържи само определено количество информация. Претовар-
ването може да доведе ученика до състояние, в което не възприема информация, не може да анализи-
ра, синтезира и тълкува същата, чувства се обезсърчен. Jump math разгръща преподаването на малки 
стъпки, така че учениците да остават постоянно въвлечени и заинтригувани от материала по ма-
тематика, в състояние на игра за преодоляване на всяко следващо равнище. децата могат да блоки-
рат по различни причини, някои от които са: усещане за несправяне с материала, неразбирането или 
липсата на интерес. По метода на Jump вътрешна мотивация се постига и поддържа чрез окуража-
ване, изграждане на вяра в себе си, плавно повишаване на равнището на сложност между всеки две съ-
седни стъпки в уроците, даване на самостоятелна работа едва тогава, когато учениците са готови 
за нея, предоставяне на възможността всяко дете да се утвърди с усилията и опита си сред връст-
ниците си. не се използва състезателният елемент, при който победата на един е за сметка на обез-
ценяване на усилията на друг, при което се създават условия за агресия, демотивация, отдръпване. 
Поощрява се състезанието на всеки ученик сам със себе си в контекста на преодоляване на предизви-
кателството – решаване на по-сложна задача, при което се преживява усещане за собствения напре-
дък, за способността, постигната чрез усилие и старание.

Jump math постига резултати, които поставят под въпрос и стриктното следване на тезата, 
че децата минават през точно определени етапи на развитие. ако учителите се придържат към тази 
теза, те не следва да дават възможност на учениците си да се справят със задачи, които не съответ-
стват на възрастовите им особености. насърчаването на възникващата интелигентност и постига-
не на скокове в развитието на децата се случват тогава, когато се създадат условия на безопасно уче-
не, при което на учениците се дават малки дози знание, така че умът на ученика да се реорганизира. ре-
зултат се наблюдава, ако децата не се страхуват от грешките си, мотивирани са да задават въпроси 
и получават подкрепа и ясни инструкции непрекъснато [11]. често пъти в емпиричната работа се ус-
тановява, че учениците са способни да решат по-сложни задачи при зададена ясна процедура, ако ги под-
крепяме, поощряваме и сме създали стабилната база от разбрани в дълбочина начални знания. 

когато се говори за резултатите от работата по Jump math, се акцентира и на развиването на 
групова интелигентност в класовете, свързана с общуване на принципите на ненасилствената ко-
муникация, емпатичността, преживяването на успеха заедно. 

в процеса на работа с учениците си учителите неизменно се изправят срещу предизвикател-
ствата как да възпитат умението в децата да работят в екип – как да измерят реалните резулта-
ти от екипната работа, как да намалят негативите, как да я структурират и използват изцяло в 
полза на научаване на даден учебен материал. за съвместната работа и за степента, в която тряб-
ва да е застъпена се намират различни мнения. в много класове учениците са ангажирани в екипна 
дейност преди да имат развити нужните за целта социални умения, увереност в себе си и устой-
чивост на вниманието. в своята книга „краят на невежеството“ джон майтън цитира мерилин 
Бърнс „ако седиш неподвижен и работиш сам, пропускаш много възможности за учене“ в контекста 
на идеята, че е нужно да се прецизират степента и момента за съвместната работа. При наблюде-
ния на класове в часовете по математика е установено, че „ учениците може по-бързо да свикнат да 
работят съвместно, ако първо са били научени да се трудят самостоятелно и ако индивидуалната 
работа ги е направила уверени, мотивирани и способни да се концентрират [5].“ 

от началото на внедряването на методиката в България (2010 -2011 учебна година) се правят 
системни изследвания за резултатите, до които води прилагането й. същите са описани в докла-
ди за работата по Jump math (2012-2013, 2013-2014 г), които могат да бъдат изискани от сдруже-
ние „институт за прогресивно образование“, България. в няколко последователни години се наблю-
дават успехите на ученици по метода като се използват нестандартизирани тестове, съставени в 
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института, за да се проследи дали класовете по Jump усвояват задължителното учебно съдържание 
според учебните програми за съответните класове (материалите за България са адаптирани и непре-
къснато прецизирани за всяка следваща учебна година, за да се удовлетвори нуждата от работа на 
различни равнища на сложност за различни класове, така че да бъде качествено обхванато учебното 
съдържания) и да се дефинира в каква степен повече децата научават. При анализа на тестовете, ан-
кетите с деца и с учители се установяват цитираните постижения:

1. всички деца учат с желание и ентусиазъм. Придобиват увереност в собствените си сили и 
работят концентрирано и последователно. имат вътрешна мотивация за учене. щастли-
ви са и проявяват доброта един към друг. разбират, че успехът зависи преди всичко от воля-
та и упоритостта за работа

2. усвояват математическите знания и умения с разбиране и дълбочина. значително повиша-
ват успеха си и в мнозинството си надвишават държавните образователни изисквания. По-
вишават успеха си по другите предмети.

3. Придобиват нагласи, умения и навици за логическо, аналитично, синтетично, абстрактно, 
критично, конструктивно, стратегическо и творческо мислене за решаване на проблеми от 
всякакъв вид. умеят да рефлектират върху собственото си мислене, търсят и изследват раз-
лични подходи за решаване на проблеми.

4. Проявяват активно отношение към живота и изследователски подход както в естествени-
те науки, така и в човешките взаимоотношения. умеят да задават въпроси. не се страху-
ват от грешките си и ги използват като възможности за учене. изискват обяснения и имат 
нагласи и навици да вникват в същината. разбират и имат увереност, че са в състояние да из-
граждат смисъла на собствения си живот и да го реализират.

5. Придобиват нагласи и умения за работа в екип, взаимно уважение и взаимопомощ.
6. Проявяват емоционална и групова интелигентност. класовете имат видимо различна ат-

мосфера и кооперативна култура на поведение.
7. напредналите деца развиват своите знания и умения в дълбочина и сложност. те са приети с 

уважение, имат пълноценни социални отношения в класа и с удоволствие помагат на съучени-
ците си – дори и на по-големи деца.

8. децата със затруднения (соП и неравностойно положение) се интегрират същински в кла-
са и участват активно в учебния процес (стига да посещават училище редовно). те показват 
много голямо положително развитие спрямо собственото си ниво. чрез индивидуална диаг-
ностика, подбрани материали и подготвени ресурсни учители, децата със соП се развиват 
като пълноценни ученици.

изместването на кривата на успеха в примерен клас по Jump само след три месеца през 2010 г е 
повод да бъдат търсени начини за внедряване на методиката в страната като възможна да бъде из-
брана от всеки учител. (фиг. 1)

Фигура 1 Съпоставка на резултати от входно изходно нива в 4 клас

През изминалата учебна 2014–2015 година паралелките в 4 клас показаха много добри резултати 
на изпита национално външно оценяване (Фиг. 2).
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Фигура 2. Резултати на паралелките 4 клас за 2014-2015 г. 
Постигнатото в България, макар и в условия на работа по програмата в условие на нейната адап-

тация към българската образователна система потвърждават описаните в детайли резултати от 
наскоро проведено изследване в канада с ученици от начален етап в училища в торонто. тук са прило-
жени графиките, които ясно отчита покачването на вътрешната мотивация и увереност в собст-
вените сили при решаване на задачи по математика в следствие работата по Jump math. (фиг. 3 и 4). 
Подробна информация може да се намери на сайта: www.jumpmath.org.

Фигура 3. Равнище на увереност в себе си преди ра-
бота по програмата JUMP

Фигура 4 Равнище на увереност в себе си след рабо-
та по програмата JUMP

интересът към Jump math в България расте и намира своята обосновка не само в резултатите 
за учениците, но и в работата на учителите. учебните материали подпомагат реализирането на ус-
пешни уроци. учителите, които практикуват по програмата обобщават цитираните мнения: 

 y добиват качествено по-добри педагогически нагласи, умения и знания. обогатяват знанията 
си по математика. възприемат се като творчески личности. Променят нагласите си и посте-
пенно възприемат ценностите и принципите на Jump.

 y изпитват голяма професионална и лична удовлетвореност. успешно практикувалите желаят 
да продължат по Jump и биха препоръчали системата на техните колеги. Повечето проявяват 
интерес към разработка и на други предмети по принципите на Jump math.
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Фигура 5 Нарастване на броя на учителите по JUMP Math в България 2010-2015 г..

резултати, описани от родителите на успешни класове по Jump math са, че децата, учещи по 
Jump, нямат нужда от помощ вкъщи за решаване на домашни работи или за дообясняване на учебен 
материал по математика. те са по-радостни, уверени, активни и кооперативни деца.

По методите на Jump се работи в няколкостотин училища в канада, съединените щати, ав-
стралия, Юар, великобритания, материалитe са преведени за френски учители, България е първата 
неанглоговоряща страна.
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abstract: The student’s individual educational trajectory could be successfully built only in appropriate 
local behavioral environment. The chernorizets hrabar educational and research program of the institute of 
mathematics and informatics of the Bulgarian academy of Sciences provides opportunities to expand and enrich 
the local behavioral environment of advanced students in mathematics. The schedule of the math workshops 
of the program as a rule includes student scientific session where teams and individuals present their projects. 
under consideration are two examples which give idea about the benefits for students from attending the program 
initiatives. Some specifics of short and medium term initiatives are pointed and open organizational and didactic 
questions are stated from the perspective of student’s individual educational trajectory design. 
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1. индивидуалните образователни траектории в дневния ред на математическото образование 
в таксономията на принципите на обучението, предложена от м. андреев, седми (последен) е 

принципът за индивидуалния подход [1, с133-136]. там е отбелязано, че 
В съвременните условия принципът за индивидуален подход придобива все по-голямо значение, защото 

възможностите за придобиване на социален опит от различни източници драматично са се разнообрази-
ли. [ibid.] 

констатацията е отпреди 20 години, но е още по-актуална в ерата на информационно-комуни-
кационната революция, настъпила през последните десетилетия. днес може да говорим за нарасна-
лите възможности за диверсификация на образователните процеси в индивидуален план, в която ро-
лята на училището е важна, даже ключова компонента, но вече не като храмът на познанието, а ка-
то част от глобалното образователно пространство [7]. в това пространство индивидуалните 
образователни траектории (иот) могат да бъдат оставени на самотек, но могат да са също добре 
или зле управлявани [2, с. 14-19]. когато правилно се използват научните резултати, образователни-
те траектории могат да са в основата на ефективен образователен процес [6]. един модел за инди-
видуална работа с доказано положителни резултати в педагогическата практика е даден в [9]. Пред-
ставяме го накратко в следващата секция. 

2 . Дидактическият модел тайпе 
Проектирането и реализацията на индивидуална образователна траектория (иот) е комплексен 

процес, в който се включват следните елементи:
1. Формиране на индивидуално информационно обкръжение. 
2. индивидуализация на обема дидактически ресурси, включително на индивидуален изследова-

телски инструментариум.
3. индивидуализация на целите на образователния процес, гъвкав подход в преследването им. 
4. индивидуализация на темповете на учене, на изследователските дейности и оформянето на 

резултатите. 
5. отчитане на индивидуалните рефлексивни умения и възможностите за самоорганизация, 

търсене на синергичен ефект.
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Дидактическият модел Тайпе (дмт) описва итерационен процес. реализацията на дмт в к-тата 
итерация става по следната процедура: 

 y … (к – 1)
 y (к) набелязва се някаква недалечна образователна цел, като се отчитат наличните знания, уме-

ния и нагласа (зун). 
 y определя се някакво (много ограничено) количество информационни източници и някакъв (от-

носително малък) изследователски ресурс. 
 y реализират се дейности за изработване на зун, само крайно необходими за постигане на набе-

лязаната близка цел.
 y Прави се анализ на постигнатото.
 y (к + 1) набелязва се следваща близка образователна цел, ресурсното осигуряване на която от-

чита вече постигнатите зун. …
в дмт изграждането на иот отчита въздействието на реалното обкръжение на ученика, т.е. 

неговата определяща поведението среда (оПс). тя включва взаимоотношенията с други индивиди 
(съученици, родители, учители и др.), социоикономически статус (материално положение, училищ-
на среда и т.п.), вътрешен микрокосмос (интелектуален потенциал, ценностна система, нагласи и 
т.н.). цялостно описание на конкретна оПс не е възможно, но за много детайли може да се съди от 
общата картина в училище, надстройвана с извънкласни и извънучилищни форми. класическа обща 
трактовка на тази тема е направена от изидор чейн, който извежда 5 характеристики на средата, 
определящи поведението на индивида [5, с 115-127].

3 . В търсене на нови възможности за по-добро качество на образователно-възпитателния процес
в тази секция ще се спрем на някои елементи от училищната компонента на оПс през призма-

та на втория автор – директор на училище П. р. славейков във варна. училището има утвърдени 
традиции в приобщаването на ученици към математиката и създаване на траен интерес към нея. за 
запазване на добрите позиции в представянето на състезания и олимпиади напоследък се поощрява 
прилагането на проектно обучение от учителите. използвайки естествения стремеж при изявени-
те ученици за развитие и самоусъвършенстване, чрез проектното обучение се осъществява:

 y повишаване на познавателната активност;
 y изграждане на умения за поставяне на цели, планиране и реализиране на дейности и постигане 

на конкретни резултати;
 y подобряване на комуникативните способности на учениците, както и на умения за набиране, 

обработка и интерпретиране на информация;
 y предоставяне на допълнителни възможности за обучение, формиране на знания и социална изява.

По-долу даваме някои наши наблюдения за силните страни и проблемните области в така създа-
ваната училищна среда за развитие на изявени ученици. целевата група, която визираме по-ната-
тък, е съставена от учениците с повишен интерес към математиката и/или с потенциални възмож-
ности за успехи в различни извънкласни форми по математика от възрастовата група 5-7 клас.

3 .1 . силни страни и слабости, допълнителни възможности и проблеми
от една страна специалното внимание, отделяно на изявените ученици позволява:
 y разкриване на таланта и интересите на учениците въобще и в частност към математиката;
 y изява на способностите и организационните умения на учениците;
 y преодоляване на неувереността и повишаване на самочувствието; 
 y формиране на определени качества като воля и издръжливост в стресова ситуация;
 y формиране на качества за работа в екип и общуване в неформална среда;
 y създаване на връзки с организации и личности извън училище;
 y осмисляне на свободното време.

от друга страна:
 y по-инициативните ученици и победителите в състезания и конкурси са обект на завист от 

останалите ученици в класа;
 y при неуспех на олимпиада или състезание понякога се поява ниска самооценка у учениците;
 y понякога неуспехът може да доведе до депресивни състояния у деца с по-лабилна психика.

училищната стратегия за индивидуализация на обучението също има нееднозначно действие. в 
положителен план това е:

 y разнообразяване живота на учениците със съдържателни дейности;
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 y създаване на нови връзки между родители, учители, директор и ученици;
 y издигане на авторитета на училището като цяло и точните науки в частност;
 y контактите с творци и научни работници.

в негативен план може да се отбележи:
 y физическо и умствено претоварване на учениците, участващи в целевата група;
 y дисбаланс в подготовката по различните учебни предмети;
 y частично надценяване на възможностите и нереално висока самооценка;
 y проява на неразбиране от страна на съученици, учители и родители към подобна ценностна 

система.
3 .2 . сформиране на целевата група
участниците в целевата група се подбират въз основа на заявено желание от ученика и деклара-

ция за съгласие от родителя. Предварително се прави проучване нагласите и интересите на ученици-
те чрез съдействието на класните ръководители и учителите по математика. При идентификация 
на любознателност и наклонности в посока точни науки към учениците се отправя предложение за 
допълнително обучение и участие в олимпиади като възможност за изява. диагностиката на залож-
би е сложен процес, който често надхвърля компетенцията на отделен учител. 

сформиране на целевата група се прави в края на пети клас, когато прякото общуване и наблюде-
ние над учениците все още е ограничено. затова понякога подборът се оказва не дотам успешен. ра-
ботата в целевата група е насочена към доразвиване и разгръщане на налични и потенциални способ-
ности, защото диференцираната грижа се определя от стартови умения над средните. в дейности-
те се включват творчески елементи, което подпомага напредъка на ученика, резултатността на ра-
ботата му и личните постижения. освен това в групата се съчетава индивидуалната работа с ра-
бота в екип, стимулира се на самостоятелното учене, но също се поощрява сътрудничество между 
учениците от екипа, включително чрез дейности със състезателен характер. съставът на групата 
често търпи промяна: ученици, с нереално висока първоначална самооценка, губят интерес и се от-
казват, а други преоткриват себе си и се включват в целевата група. 

3 .3 . Формиране на позитивна нагласа в целевата група
целенасочени са усилията на ръководството на у-ще П. р. славейков във варна за развиване на по-

зитивно мислене и възпитаване на потребност от знания и умения, както и увереност, че те са път 
към успех в реалния живот. създават се предпоставки за общуване в неформална среда и превръщане 
на ученето в учене за удоволствие, в процес на себеоткриване, себеотдаване и начин на изява.

в тази връзка ролята на нагледната агитация е от особено значение. Популяризирането на по-
стиженията на ученици от предходни години са мощен стимулиращ фактор, а също и предизвика-
телство към по-новото поколение да запазва и издига добрите позиции на училището.

3 .4 . ролята на родителите
в повечето случаи родителите нямат възможност да участват пряко в учебните дейности на 

децата си и по тази причина за тях е трудно своевременно и успешно да откриват техни интере-
си и заложби, да осигурят максимално добри условия за проявление и развитие на тези заложби. ка-
то цяло те приветстват и поощряват извънкласните дейности. чрез тях родителите получават 
допълнителна възможност да опознаят по-добре децата си, затова проявяват разбиране, доверие и 
играят подкрепяща роля. в лични разговори изразяват удовлетвореност от постиженията и персо-
налното израстване на децата си в резултат на участие в извънкласни форми. много често именно 
участието в извънкласни форми подпомага избора за продължаване на образованието в областта на 
математиката и природните науки.

4 . Надстройка на ОПс в програмата черноризец храбър на института по математика и инфор-
матика

от 2012 г. насам дейностите около есенния турнир по математика черноризец храбър се разви-
ха в целогодишна национална програма за работа с изявени ученици по математика [3]. усилията на 
екипа, отговорен за тази програма, са насочени основно към целевата група 4.-8. клас, което включ-
ва разгледаната в предната секция целева група. По време на съпътстващото обучение (майсторски 
класове и семинари) се организират две форми за представяне на ученически разработки (колоквиум, 
ученическа научна сесия), където учениците представят теоретични разработки: 

 y реализирани в краткосрочен план по време на семинара [4];
 y предварително подготвени разработки, реализирани в средносрочни инициативи. 
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По този начин оПс на ученици, включени в програмата черноризец храбър, се обогатява в крат-
косрочен и/или средносрочен план. 

ще илюстрираме как такава възможност може да се реализира в педагогическа практика чрез два пе-
дагогически казуса: първият е свързан с представянето на група ученици от Шумен, чиито ръководи-
тел е третият автор, вторият описва две разработки на ученици от у-ще П. р. славейков във варна. 

5 . казус 1 – краткосрочно проектно обучение
в тази секция ще представим краткосрочна инициатива за надграждане на оПс от иот на учас-

тници в летния математически семинар черноризец храбър, слънчев бряг, 8-13 юли 2013 г. ще запо-
чнем с гледната точка на третия автор, който беше подготвял учениците от двата наблюдавани 
екипа през учебната 2012/2013 година.

5 .1 . гледната точка на ръководителя относно протичането на проектното обучение
на летния математически семинар черноризец храбър, слънчев бряг, 2013 г. част от инициати-

вите бяха особено подходящи за моите ученици. наложилата се практика за провеждане на обучение-
то – теоретични занимания, с възможност за докладване на разработки в обособен форум – е да се 
дава практически аспект на овладяването на различните способи и средства за подготовка и разра-
ботване на различни проекти. стремежът е да се повишат познавателната активност на ученици-
те и формиране на умения за планиране на дейността, като ученикът се постави в активна позиция 
на изследовател и анализатор.

затова след проведена съдържателна математическа подготовка бяха сформирани два екипа за 
работа по проекти: единият от три момичета, другият от три момчета. Проектните задания бя-
ха развитие на разгледаните на лекции теми сумарни числа и Петична бройна система. екипите раз-
полагаха с три дни за изготвяне на презентации, след което трябваше да ги представят на учениче-
ска научна сесия (Фигура 1).

екипът на момичетата (участниците сме кодирали с Ш1-Ш3) се справи лесно с намирането на 
броя на сумарните числа и общия им вид (темата е разработена в [8]). в проекта им бяха включени 
и две изследователски задачи, което за тях беше нова материя и сериозно предизвикателство (спо-
ред думите на Ш2). 

за екипа на момчетата (Ш4-Ш6) поставената задача провокира положителното отношение към 
извънкласните форми на обучение. темата на проекта беше позната.

Фигура 1. Моменти от представянето на екип 1
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Фигура 2. Два екрана от презентацията на екип 2

в двата екипа останаха много отворени въпроси. след представянето на проектите и проведе-
ната дискусия учениците установиха, че имат пропуски в доказателствената част и заключител-
ните резултати на задачите. въпреки това, техният ентусиазъм се повиши, защото за този кра-
тък период успяха да достигнат до математически резултати, които ги вдъхновиха за по-ната-
тъшни изследователски търсения и преосмисляне на доказателствата. 

5 .2 . гледната точка на ръководителя относно възможната реализация в училище
Подобна дейност в педагогическата практика води до интерактивно обучение, в което се включ-

ват три звена: учител, възложител и изпълнител (възложители и изпълнители са учениците). след 
разпределянето на групите за работа и задаване на темата от учителя, всяка група си определя уче-
ник, който се превръща във възложител на един проект. работата като възложител на проект на 
групата е да инициализира и да изготви задание към него, което трябва да включва:

 y цели;
 y постановка на задачите за реализиране на целите;
 y задължителни обекти на изследването; 
 y етапи на работа по проекта (детайлизиране на подзадачи и разпределяне между членовете на 

екипа, предварителни проучвания и подготовка);
 y ресурси (включително допълнителни източници на информация); 
 y помощ (консултации с учителя и други компетентни лица). 

следващият момент от работата по проекта е неговото планиране. тук работата на възложи-
теля е да определи основните задачи и срокове за изпълнението им. По време на самата реализация на 
проекта възложителят организира работни срещи с изпълнителите, където се обсъжда демонстра-
ция на продукта. изпълнителите (заедно с възложителя) представят проекта, като се спират на:

 y общо представяне на целите;
 y представяне на екипа и разпределението на задачите;
 y проследяване на етапите на проекта;
 y представяне на изработените материали и документация;
 y съвети към потребителите;
 y идеи за по-нататъшно развитие на проекта.

5 .3 . гледната точка на учениците 
учениците споделиха свои впечатления, които осветляват оПс от друг ъгъл. автентичните 

им записи са дадени в Приложение 1.
6 . казус 2 – средносрочно проектно обучение
в секция 3 подробно описахме конкретна училищна компонента на оПс. тук ще представим раз-

витието на тази компонента в средносрочна инициатива, проектирана от първите двама автори 
през учебната 2013/2014 г. наблюденията са проведени по време на летния математически семинар 
черноризец храбър, слънчев бряг, 29 юни – 4 юли 2014 г. двете наблюдавани ученички сме кодирали ка-
то в1 и в2. 

6 .1 . Проектът на в1
към момента (април 2015 г.) ученичката в1 е измежду най-изявените млади математици на на-

ционално ниво. в програмата черноризец храбър на ими тя показваше отлични резултати от ня-
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колко години, затова през учебната 2013/2014 г. ѝ беше поставена персонална задача да разработи те-
ма Признаци за делимост, в които последната цифра в десетичния запис участва по решаващ начин. 
елементите от модела тайпе, свързани с информационните източници, бяха проектирани и предос-
тавени на в1 от първия автор, а непосредственото наблюдение на индивидуалните особености се 
реализираха от втория автор. важно управленско решение за успешното изграждане на иот на в1 
беше взето от втория автор, по чиято препоръка в1 получи финансово подпомагане по програмата 
черноризец храбър на ими-Бан за участие в летния семинар.

Фигура 3. Екран от презентацията на В1

в1 имаше изградени навици за самостоятелна работа. справянето със задачите от репродукти-
вен тип определено Ӝ даваше самочувствие и увереност при атакуването на задачи от продуктивен 
тип. освен това още на такъв ранен етап в1 успяваше да прави обобщаващи синтетични заключе-
ния. за пример ще посочим съвместното прилагане на два признака за делимост на 7: първият е в гру-
пиране на десетичните цифри в трицифрени числа и пресмятане на разликата – отново трицифре-
но число; вторият е свързан с цифрата на единиците в десетичния запис (Фигура 3). в1 сполучливо 
съчетаваше двата признака за най-икономично установяване на делимостта на 7. с първия редуцира-
ше шестцифрени числа до трицифрени, а с втория делимостта на трицифрените вече ставаше ед-
ностъпкова операция. същият подход в1 приложи и за установяване делимост на 13. 

тези си умения в1 демонстрира по време на индивидуалните занимания с първия автор, което му 
даде повод да отдели специално занятие на летния семинар за представяне на разработката на в1 
пред цялата група. ефектът от това беше забележимо положителен както върху в1, така и при ос-
таналите участници в обучението. активността в групата беше много висока по време на цяло-
то занятие. в1 представи с доказателства признаци за делимост на 17 и 19, а в групата бяха форму-
лирани и доказани признаци за делимост на 23 и 29. в тази връзка ще отбележим, че най-естествена-
та социална среда за изява на високи математически интереси (в случая съчетани с високи способно-
сти), е група ученици с активно положително отношение, освободена от ограниченията на класно-
урочните форми. наблюденията върху представянето на в1 ни дават основания да твърдим, че на-
личието на такава група по време на летния семинар изигра решаваща роля в доизграждането на кон-
кретната иот. 

6 .2 . Проектът на В2
ученичката в2 беше завършила 6 кл. през лятото на 2014 г. не е имала изяви на турнира чернори-

зец храбър, но независимо от това вторият автор взе под лично наблюдение индивидуалното ѝ раз-
витие в средносрочен план, т.е. пряко се ангажира с проектирането и реализацията на конкретна-
та иот. 

на в2 беше предложено да разработи няколко признака за делимост на естествени числа, запи-
сани в петична бройна система. нашият опит с екип 2 от казус 1 ни даваше умерен оптимизъм, че 
такава тема е по силите на шестокласник, стига въпросите да се разгледат в средносрочна програ-
ма. най-малкото, целият комплекс от необходими теоретични знания е включен в учебната програ-
ма за 5. и 6. клас. 

вместо това, в2 пристигна на летния семинар с внушителна презентация от 19 екрана. в презен-
тацията подробно бяха разгледани с доказателства всички признаци, изучавани в училище плюс ня-
кои допълнителни признака при десетично записани числа. направен беше кратък исторически обзор 
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на позиционната система на древен вавилон. описана беше процедурата за преход от десетична в пе-
тична система. Формулирани и обосновани бяха признаци за делимост в петична система (Фигура 4).

самата презентация беше изпълнена на много високо ниво. математическият език и стил бя-
ха отлични. ясно беше, че в училище и в къщи е работено много за да се представи в2 подобаващо на 
летния семинар. 

в индивидуална беседа с в2 установихме, че ученичката, макар и навлязла в материята, не е уве-
рена в знанията си. независимо от това, в2 изпитваше задоволство от разискването на детайли-
те по презентацията, демонстрираше изчислителни умения на и над нивото на най-изявените ней-
ни връстници. 

Фигура 4. Екрани от презентацията на В2.

въпреки несъмнените качества на в2, нашето впечатление е, че нейната иот е изграждана с над-
ценяване възможностите на шестокласник, особено когато трябва да се справя с нестандартни ма-
тематически въпроси от синтетичен тип. в крайна сметка в2 отклони предложението да докладва 
работата си пред останалите ученици, което обаче не се отрази негативно на цялостното ѝ учас-
тие в учебния процес на семинара.

7 . Заключителни думи
Представените казуси недвусмислено показват полезността на включването на инициативите 

на Програмата черноризец храбър (Пчх) в полезрението на училищата, където се обучават изяве-
ни и талантливи ученици. интензивният календар на математически състезания през годината не 
благоприятства пълноценна работа на учениците по проекти. затова средносрочните инициати-
ви в края на учебната година, чийто завършек се планира през лятото, дават големи възможности за 
разработка на иот. 

оПс в инициативите по Програма черноризец храбър е изключително благоприятстваща раз-
витието на изявените ученици. въпреки това, остават отворени въпроси, свързани с изграждането 
на иот. например в дмт се посочва балансирано информационно обкръжение, което да се управлява 
на всяка итерация. в краткосрочните инициативи това става в рамките на лекционния курс, какъв-
то е случаят, описан в казус 1. 

в средносрочен план съгласуване на тактиката на ръководителя от училище (проектиращ и/или 
изграждащ иот) с изявите в Пчх е практически невъзможно. При в1 такъв проблем не възникна и 
това може да се обясни с високата степен на самостоятелност, каквато в 7. клас вече е налице при 
най-изявените ученици. обаче комуникационен проблем се появи в проектирането на иот на в2. При 
преминаване на итерацията от училищна работа към работа в рамките на Програмата корекции не 
могат да се направят ефективно, освен ако ръководителят на ученика или екипа не е привлечен не-
посредствено в Пчх. 

в казус 1 е постигнато управление на иот по друг начин: ръководителят на екипите от учили-
ще взе непосредствено участие в планирането и реализацията на краткосрочната инициатива. на 
практика оПс по Програмата беше имплантирана в една цялостна стратегия за работа с изявени-
те ученици. 

обичайно е проблеми в изработването на зун, необходими за пълноценно реализиране на конкре-
тен проект, да се появяват при краткосрочните инициативи. казус 1 илюстрира съвсем ясно, че в 
по-голяма или по-малка степен, подобни непълноти са присъщи и при най-изявените ученици (напри-
мер Ш1 и Ш2 – вж. Приложението). не считаме, че това са пропуски в модела или реализацията му. 
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напротив, именно в рамките на Програмата такива проблеми могат да се диагностицират, което 
впоследствие дава възможност те да бъдат разрешавани успешно. 
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Приложение 
ето какво споделиха участниците Ш1-Ш5 (Ш6 не сподели впечатления в писмен вид), чието 

представяне е описано в първия казус. 
Ш1: докато подготвяхме разработката научихме много нови неща. допълвахме своите знания 

взаимно и си помагахме. когато някой не знаеше как да докаже неговата част, се опитвахме да я ре-
шим заедно. единствената ни начална подготовка беше лекцията на г-н Борислав лазаров – „сумарни 
числа“ (всъщност, учениците имаха необходимите зун от училище и работата в школата, б.а.). Ми-
сля, че имаме пропуск в нашата работа – при изследването на сумарните числа от даден вид не сме до-
казали, че такива числа съществуват. липсваше ни допълнителна литература. за мен свидетелство-
то е възнаграждение за положените усилия и безсънната нощ. ще продължим изследването на сумар-
ните числа и се надяваме да стигнем до важни изводи за тези интересни числа.

Ш2: госпожата в училище ни учи да си разпределяме работата, когато работим в екип. обикно-
вено аз ръководя кой какво ще прави, но този път Ш1 разпредели дейностите ни по проекта, според 
възможностите на всеки от нас. тя по-бързо навлезе в теорията, която ни представи г-н лазаров. 
на Ш3 възложи първата задача и изработването на презентацията. аз работих по втора изследова-
телска задача, а останалите задачи пое Ш1. времето беше недостатъчно за да достигна до истинско 
доказателство.

Ш3: аз съм най-слабия участник в екипа, но се радвам, че бях част от него. научих интересни не-
ща. всеки път, когато реша да се откажа да се занимавам с математика, аз си променям мнението – 
намирам смисъл да остана (госпожата ми е много хитра – знае как да ме манипулира). състезанията 
не са за мен, но с разработка на математически проект бих се заела – това е интересно. решихме да 
представим нашата разработка пред съучениците си. те вероятно ще ни поставят въпроси, които 
ще доведат до по-задълбочено изучаване.

Ш4: като за начало искам да кажа, че за мен беше удоволствие да работя по този проект заедно 
с моите приятели. ние много се потрудихме презентацията да е както хубава, така и стойност-
на. докато я правихме ние коментирахме не само съдържанието, но и дизайна. имаше много неща, за 
които не бяхме съгласни един с друг. освен напрежение и нерви (поради краткия срок), ние също та-
ка много си помагахме.

чувал съм и преди за двоичната бройна система, тъй като уча програмиране, а там тя има съ-
ществено значение. също така и баща ми е разказвал за тази бройна система. нашата презентация 
имаше много пропуски, например не успяхме да намерим признаци за деление на 7, 11, 13 и т.н.. ще се оп-
итвам да открия тези признаци.
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казах на нашите за презентацията и те бяха много впечатлени, че сме работили в екип и че други-
те ученици от лагера са казали, че е била „pro презентация“. радвам се, че получавам грамота, защото 
знам, че мога освен самостоятелно, да работя и в екип (да го ръководя – аз разпределях работата), и то 
доста добре! но също така ще се изфукам пред приятелите си с нея – аз не съм само едно хореографче!

Ш5: аз съм щастлив, мама е щастлива, всички в къщи са щастливи. грамотата ще я сложим в рам-
ка. родителите ми искат да продължа да ходя на тези обучителни лагери, но те за нас приключват за 
съжаление ((:.

в този проект аз приложих знанията си по информатика. Бях много неуверен, но пък след това 
бях със самочувствие. демонстрирах приложението на бройните системи в програмирането. е, по-
лучих забележки от едно момче, че програмата не решава задачата в общия случай, но времето беше 
кратко. възникнаха доста въпроси, на които мисля да си дам отговор в бъдеще време.
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МАТЕМАТИкАТА В НАРОДНОТО ТВОРЧЕсТВО

maThemaTicS in folKlore
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abstract: in this article we present a lesson in mathematics for the sixth grade on the topic „mathematics in 
folklore“. We grouped the students in five teams and assigned the teams different project topics to work on. The 
aim was to enhance the students’ interest towards studying mathematics, to create positive emotions and attitude 
as well as to shoot a positive impetus for classwork. The assigned tasks put the students in the role of explorers – to 
seek, analyze and classify information, and to design presentations on the given problems. in this way we managed 
to provoke their active participation, to establish links with other school subjects, to emphasize the didactic effect 
from studying by addressing their sense of dignity and national spirit, as well as to improve their motivation.

Keywords: folklore, team, project, presentation, interest, motives, motivation
в днешно време проблемът с мотивацията на учениците за успешна учебна дейност може с осно-

вание да се определи като основен. съвременните ученици имат по-високи очаквания от процеса на 
обучение, нуждаят се от допълнително стимулиране за полагане на учебен труд, изискват по-атрак-
тивно и интересно поднасяне на учебното съдържание. 

известни са различни начини за повишаване на тяхната мотивация, като едни от най-ефектив-
ните от тях са: обвързване на учебното съдържание по предмета с житейския им опит и разкриване 
на практическата значимост на изучаваното, показване на междупредметните връзки, разнообразя-
ване на методите и средствата на обучение и умелото съчетаване на традиционните и иноватив-
ните технологии на преподаване. 

Практиката показва, че силно мотивиращо въздействие върху учебната дейност има целесъо-
бразното използване на проектно базираното обучение и екипната работа в образователния процес. 
това поставя учениците в ролята на изследователи, на търсещи и мислещи личности, дава възмож-
ност за разгръщане на творческия им потенциал. разкриването на връзката на математиката с дру-
ги науки, с ежедневието, с бита и фолклора на българина води до формиране на вътрешни, положител-
ни мотиви у учещите се, има силно възпитателно въздействие и повишава самочувствието и удо-
влетвореността им от извършваната дейност.
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Българското народно творчество е било верен спътник в живото на народа ни, наше ценно кул-
турно богатство. в него е отразен животът на българите през вековете, скръбта и радостта, по-
раженията и успехите, борбите и копнежите за по-хубав живот. то е непресъхващ извор на мисли и 
преживявания; на песни и приказки; на легенди и предания; на облекла; на черги и килими и т.н. кога е 
възникнало нашето народно творчество със сигурност не може да се определи. можем да кажем само, 
че в него са намерили място битът и мирогледът на нашия народ.

темата за народното творчество и математиката предизвиква голям интерес сред учениците 
(малки и големи). затова се ориентирахме към провеждането на занятие в шести клас на тема: „ма-
тематиката в народното творчество“.

в настоящата работа ще споделим своя опит по организиране и осъществяване на това занятие, 
както и преживяванията и емоциите, което то предизвика.

за целта разделихме учениците в пет екипа. на всеки екип се падна да разработи проект по една 
от темите:

 y i тема: числата в народната поезия.
 y ii тема: геометричните фигури в носиите и накитите.
 y iii тема: геометричните фигури в килимите и чергите.
 y iv тема: Българската керамика и геометричните фигури.
 y v тема: геометрията в българското везмо.

на учениците бе предоставено време от един месец за подготовка и изследователска работа. за 
всеки един от екипите проучванията бяха систематизирани и обобщени. съдържанието на всяка от 
темите бе подготвено и представено чрез компютърна презентация. определен бе и денят за пред-
ставяне на проектите.

в подготовката си учениците, освен чрез съвременните технически средства, книги, списания, 
посещение в етнографски музей, са разговаряли със свои близки – родители, баби и дядовци, познати 
и др. те не само бяха събрали информация, но бяха донесли предмети, снимки и др., с които да потвър-
дят казаното и илюстрираното по съответната тема в презентациите си.

тъй като не е възможно всичко да се отрази в една статия, ще споделим само залегналите идеи във 
всяка от темите, дадени за проучване.

По тема i: учениците бяха проучили и открили, че числата преобладават предимно в народната 
поезия.

установено бе, че в народната лирика по-често срещани са числата 3 и 9. числото 3 е свързано с 
най-забележителния юнак в нашия епос – крали марко. образът му на народен закрилник е описан в 
поемата „крали марко освобождава три синджира роби“. от проучванията на членовете на екипа бе 
установено, че числото 9 се среща много по-често в народните творения. например в „Яна жали де-
вет братя жетвари“. Посочено бе, че в това произведение се описва мъката на яна, която се връща са-
ма от „руманя“ – без деветте си братя, с които е тръгнала.

„Как ще дома дойда, как ще майци кажа;
как ли ще ми рече: „яно мила щерко, 
кам ти девет братя? а аз ще й река
„Мале, мила мале, все се изжениха“
тя ще да ми рече: „яно, мила щерко,
кам ти девет дара от деветех снахи?“
Па аз ще й река: „мале, мила мале,
дадоха ми, мале, девет черни кърпи 
и дадоха ми, мале, девет черни пера“.
в това произведение се описва, че отиването в „руманя“ е ставало не по собствено желание, а по 

принуда като ангария за турските спахии.
в песен от Панагюрище [1] учениците откриват как младеж отива на гурбет за три месеца, а 

след девет години не се връща.
Посочено бе, че в „снаха престъпница“ също се използва числото 9:
„честита била калина
със девет ми мили братя“.
в тези произведения с числото 9 се отбелязва както семейният бит, така и многочислеността 

на българското семейство – девет братя и една сестра.
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в „залюбил стоян Борянка“ е отразена завистта и лъжата на свекървата:
„Стояне, синко Стояне,
що толкова милваш булчето?
цяла нощ си е играло
с твоите девет шигърти – 
сега що легна та заспа“.
учениците бяха открили в песен от копривщица как еничар моли царя да го пусне да си отиде у 

дома, защото там вече девет години жалеят за него.
По тема ii: в резултат на проучванията на различни райони от България показаха как различни 

геометрични фигури са вплетени в носиите и накитите на българите.
споменато бе, че според разделителни показатели, състоящи се главно в различията, засягащи де-

тайли на външното и художествено оформление на отделните съставни части и цялостните кон-
цепции на костюма, както и според географското им разпространение, се оформят разновидности 
на женските сукмани и съответните мъжки дрехи (чернодрешната и белодрешната носия). Посоче-
но бе, че главно през хiх и началото на хх век облеклото, преобладавало в повечето населени места 
е така наречената българска носия (Фигура 1, Фигура 2). в зависимост от района странджа – сакар, 
добруджа, розова долина, долината на тунджа и на марица, крайморските райони и т.н., облеклата са 
имали своите характерни особености [2].

учениците показаха не само на екран, но и реално облекла на своите прародители, носени в различ-
ни райони на България.

Фигура 1. Женска носия от Ловешко, мъжки костюм от Пирдоп, женски костюми 
от Панагюрско и Сливенско

 

Фигура 2. Триъгълници, кръгове, ромбове и квадрати в носиите
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интерес предизвика и откриването на геометрични фигури в старите български бижута (Фигура 3). 
освен пафти в различни форми, характерни за съответната област, пръстени и обици, косичник, тепе-
лик и др. екипът показа и някои позабравени накити като прочелници и надушни висулки, подбрадници и 
т.н. тепеликът е метален сребърен накит за най-горната част на главата. изработен е от сребърна сп-
лав и представлява тънка кована тънка пластина. Прочелниците са оформени от една игла и няколко ор-
наментирани плочки с верижки и висулки. съставени са от три плочки, които се редуват – правоъгъл-
на, триъгълна, и елипсовидна. косичниците са тесни (около 15 см) ивици плат, дълги са от 60 до 90 см и в 
края завършват с по-голяма сребърна монета. за направата на един косичник са необходими 500 монети.

Фигура 3. Прочелник, тепелик, надушни висулки и пафта

По тема iii: в презентацията на екипа бе отразено, че в направата на килими и черги българката 
в онези времена е показвала сръчността и въображението си. у нас е имало немалко центрове за изра-
ботването на килими и черги – чипровци, самоков и котел. По онези места са оформени най-харак-
терните типове килими (Фигура 4).

Фигура 4. Чипровски, котленски килим и родопска черга
орнаментиката по тях е геометризирана. тя е изградена от триъгълници, ромбове, квадрати и 

други геометрични фигури. Посочено бе, че основен елемент в тях е триъгълникът. ако той е обър-
нат нагоре символизира мъжкото начало, а с върха надолу – женското. обърнато бе внимание и на 
цветовата гама на елементите.

По тема iv: важни моменти от презентацията на този екип бяха:
 y за усвояването на този занаят се изисква не само труд и старание, но и „дар божи“.
 y характерни области, работещи в тези занаяти (грънчарството) са троян, габрово, разлог, ай-

тос и др.
 y По изработените изделия се виждат растителни мотиви и геометрични фигури (Фигура 5).
 y най-разпространените фигури (кръг, квадрат, ромб, прави и вълнообразни линии) образуват ха-

рактерни композиции, наричани в науката композиции без край. При тях се създават орнамен-
тални редове, в които хармонично и ритмично се повтарят едни и същи елементи (Фигура 5).
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Фигура 5. геометричните фигури в керамичните съдове

 y При декоративните керамични плочки, геометричните фигури са кръстообразни начертания, 
ромбовидни, квадратни, овални и други фигури (Фигура 6).

 

Фигура 6. Геометрични, кръстовидни и флорални мотиви в керамичните плочки

 y учениците обърнаха внимание и на символиката на геометричните фигури, а именно: кръг – 
символ на безкрайността, вечността, ценността и женствеността; квадратът символизира 
нашата ориентация в личното ни пространство и т.н.

По тема v: Посочено бе, че основните компоненти на българската шевица са три – ритъм, си-
метрия и контраст. много често симетрията се постига чрез математически изчисления или чрез 
свойствата на геометричните фигури (квадрат, ромб и др.) (Фигура 7).

отново бе обърнато внимание на символиката на цветовете: червеното – цвят на кръвта, коя-
то дава живот; синьото – символизира небето, безкрайния простор, зеленото – пролетната приро-
да, възраждането, младостта; жълтото – богатството, узрялото жито, златото.

отбелязано бе, че в състава на геометричните мотиви участват прави и вълнообразни линии, кръ-
гове, ромбове, триъгълници, многоъгълници, спирали, правоъгълни или закръглени кръстове (Фигура 7).

разграфяването на плата също изисква математически познания. При презентирането на тази 
тема учениците показаха карета и други бродерии от техните майки и баби.

в края на занятието бе проведена кратка анкета с членовете на екипите, съдържаща следните 
въпроси:

1. какъв вид уроци, според вас, спомагат за по-добро усвояване на знанията?
а/ урок-лекция; 
б/ урок-беседа; 
в/ урок с поднесено електронно учебно съдържание; 
г/ урок с работа в екип;
д/ урок чрез презентации; 
е/ друг вид урок /посочете/…………………………………………………………….
2. считате ли, че уроците с приложение на работа в екип помагат за:
а/ по-интересен и лесен начин за усвояване на знанията и затвърдяване на уменията; 
б/ чувство за отговорност за себе си и останалите, оценка и самооценка; 
в/ развиване на чувство за колективизъм; 
г/ развиват умения за водене на преговори и спор; 
д/ повишават компютърните умения; 
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е/ развиване на изследователското мислене; 
ж/ откриване на приложението на получените знания. 
3. харесвате ли уроците с изработване на презентации и проекти, изготвяни от вас или ваши 

съученици?
а/ да, защото са по-интересни и по-забавни от другите уроци; 
б/ да, защото по-лесно мога да получа висока оценка; 
в/ не, защото не са ми интересни /когато мои съученици ги изнасят/;
г) не, защото не искам да отделям време за проекти.
забележка: на всеки въпрос могат да се посочат повече от един отговор. 
анкетирани бяха 42 ученици. резултатите от проведената анкета са отразени на Фигура 8.

Фигура 7. Тъкани за престилки от Котленско и Елхово, везана украса на престилка от с. Искра и везани 
краища на забрадка от Габровско

Фигура 8. Резултати от проведеното анкетно проучване
със задоволство ще споделим, че поставените задачи предизвикаха не само интерес, но и въодушев-

ление у екипите, което е видно и от проведената анкета (резултатите от анкетата са на Фигура 8). 
По време на изследователската си дейност те непрекъснато носеха и показваха намерени от тях ма-
териали, свързани с темите – книги, снимки, истински предмети от народния бит – керамични съдо-
ве, части от носии, шевици и др. Проявяваха нетърпение и при всяко тяхно „откритие“ бързаха да спо-
делят с останалите. често търсеха нашето съдействие и с усилия дочакаха деня на презентациите. 

работата по тези проекти провокира творческото мислене у учениците, постави ги в ролята 
на изследователи, помогна им да развият уменията си за сътрудничество в екипите, да обогатят 
знанията си, да решават проблеми с практическо приложение на математиката. осъществени бяха 
междупредметни връзки на математиката с литературата, музиката, изобразителното изкуство, 
географията и информационните технологии.

занятието бе изпълнено с положителни емоции и мотиви, чувство за гордост и преклонение 
пред таланта на българския народ. достигнаха до познанието, че в своята многовековна история 
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той е създал изключително самобитно и оригинално по своята същност народно творчество. то е 
поддържало духа и стремежа на българина за свобода и за един по-добър живот.
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abstract: This paper presents a project work conducted by the authors with accent on the data analysis 
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статистиката е математическа дисциплина, която изучава добиването на информация, чрез 
анализ и интерпретация на емпирични данни. науката проучва всички процеси и явления, протича-
щи в обществото, като разкрива законите на произхода и развитието им и техните взаимоотно-
шения . статистически методи се прилагат в широк кръг области, като природните и обществени 
науки, държавното управление и бизнеса. 

Бързото и постоянно увеличаване на мощността на изчислителната техника от средата на 20 
век доведе до възможността от обработване на огромно количество информация, нейното анализи-
ране, онагледяване, систематизиране. разнообразие от информация в табличен и графичен вид навли-
за и изпълва ежедневието на обикновения човек. той трябва да може да се ориентира в таблични дан-
ни, информиращи го за хранителен състав на даден продукт, в диаграми – за изборните резултати на 
местно или национално ниво, за здравословния си статус чрез изследвания в графичен вид и мн. др. с 
напредване на технологиите и науките нараства и необходимостта от т. нар. статистическа гра-
мотност – умение да се разчита и интерпретира правилно информация, представена в табличен или 
графичен вид и умение, събрана информация да може да бъде структурирана в табличен или графичен 
вид за нейната последваща обработка и анализ. 

Формирането на умения за работа с таблична и графична информация във водещите образова-
телни системи започва от началното училище. учебната програма по математика включва самос-
тоятелно ядро по вероятности и анализ на данните. задачите се представят под формата на за-
бавни игри, главоблъсканици, предизвикателства за самостоятелни проучвания и анализ на събрани-
те данни. учениците разпределят дадени елементи в табличен вид, осъществявайки класифициране 
и групиране. трансформират текстова информация в таблична или графична и обратно. Правят за-
бавни проучвания, преброяват и групират отговорите, визуализират с помощта на различни видо-
ве диаграми. 

у нас учебната програма по математика включва единични задачи с използване на информация в 
табличен или графичен вид от следния вид:

1. задачи, за попълване на таблици при дадена зависимост по редове и колони, чиято цел е авто-
матизиране на алгоритмите за извършване на четирите аритметични действия, изучавани 
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в началното училище – събиране, изваждане, умножение и деление. след попълване на табли-
ците се осъществява анализ на получените резултати, с който се цели да се затвърдят зна-
нията за свойства на аритметичните операции като монотонност, неутрално число и др.;

2. задачи за структуриране на дадена чрез текст или изображение информация в табличен вид – 
обикновено задачите с изображения са свързани с някаква геометрична фигура (триъгълник, 
квадрат, правоъгълник), на която да се определят кои са раменете, вида на ъглите, обиколка, 
лице, дължина на страна и т.н.;

3. единични задачи за формулиране на изводи по данни, дадени във вид на таблица или диаграма. 
в учебната програма по математика не е застъпена темата за реализиране на самостоятелни 

проучвания и не е дадена методика за осъществяване на тази дейност при работа с ученици в начал-
на училищна възраст. в резултат на това имаме ниска статистическа компетенция от страна на 
нашите ученици. те не познават и не могат свободно да разчитат информация, зададена чрез табли-
ци и диаграми. учениците не знаят какво е проучване и как да го осъществят и да представят полу-
чените резултати. необходимо е в учебните програми да се включат повече задачи, базирани на ра-
бота с таблици и диаграми, за да се реализира качествена пропедевтика на статистически понятия, 
които в следващите образователни нива да бъдат надградени до знания за успешен живот и реализа-
ция в съвременното общество. 

в същото време днешното, модерно общество изисква нови методи на преподаване и учене. ме-
тоди, които да мотивират учениците да учат, излизайки от рамката на традиционното обучение. 
като най-добра алтернатива за тази цел може да се посочи проектно-ориентираното обучение в на-
чалното училище, защото чрез него се предполага решаване на даден проблем, който предвижда из-
ползване на много и различни методи и интегриране на знания и умения от различни области на тех-
никата, технологията, науката и творческите области. Проектът дава изключителна възможност 
на учениците да са в центъра на процеса на обучение като активни участници и откриватели на нов 
опит и познание. така учениците развиват личността си, стават самостоятелни и отговорни, как-
то и по-уверени в собствените си способности, развиват умения за ориентиране в информационно-
то пространство и критично мислене. тази концепция е заложена и в националната програма за раз-
витие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка [1].

отчитайки ниската статистическа грамотност на българските ученици и остарелите методи 
на преподаване и учене, ние бяхме провокирани да проведем учебен проект на тема „веселите диагра-
ми“, използвайки проектно-ориентираният метод. 

идеята на учебния проект е да се формират умения за работа с таблична и графична информа-
ция, чрез провеждане на самостоятелно проучване и същевременно с това учениците да се забавля-
ват и творят при екипна организация на работа. По този начин учениците обменят опит и мне-
ния помежду си, учат се на толерантност и уважение към мнението на другия. Проектът провоки-
ра творчеството, въображението и нестандартното мислене на учениците.

изследователската работа се реализира с учениците от трети „е“ клас на нБу „михаил лъ-
катник“, град Бургас през учебната 2014-2015 година, използвайки работната хипотеза, че ако се ра-
боти целенасочено при екипна организация на учебния процес, с акцент върху реализиране на собстве-
но проучване и отразяване резултатите от него с помощта на диаграми, ще се надградят матема-
тическите знания и умения на учениците за боравене с таблична и графична информация, и ще се раз-
вие творческото им мислене, в резултат на повишена мотивация, повишен интерес и по-голям обем 
решени задачи с математическо съдържание. 

реализирането на проектната работа се провежда на три етапа – организационен, оперативен, 
продуктивен [2]. за оценка на резултатите от изследването са формулирани следните критерии и 
показатели:

 y умение за разчитане на информация, зададена в табличен или графичен вид
 y ученикът може да прави изводи по дадена таблица или диаграма; 
 y като използва информация, дадена в графичен или табличен вид, ученикът може да допъл-

ни липсваща информация в таблица или диаграма, чрез допълнителни изчисления.
 y умение за представяне на информация в табличен или графичен вид

 y ученикът може да представи информация, дадена му чрез таблица с помощта на диаграма; 
 y ученикът може да представи информация, дадена му под формата на текст или изображе-

ние във вид на таблица или диаграма.
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 y умение за реализиране на собствено проучване
 y ученикът може да проведе анкетно проучване и да регистрира получените отговори; 
 y на база проведеното анкетно проучване ученикът може да обобщи резултатите в таб-

личен вид; 
 y ученикът може да построи диаграма, като използва систематизираните в таблицата 

данни.
 y умение за екипна работа – ученикът желае да работи при екипна организация на учебния процес 

и има реална самооценка за своя принос към работата на екипа.
 y развитие на творческо мислене – ученикът успешно прилага разнообразни творчески тех-

ники за построяване на диаграми и добавя свой елемент при изпълнение на поставената задача.
с учениците от трети клас бяха проведени два уводни урока. целта на първия бе да се актуали-

зират и надградят знанията на учениците за разчитане на данни, представени в табличен и графи-
чен вид и извеждане на изводи по тях, както и запознаване с различни видове диаграми и начини за по-
строяването им. с помощта на втория урок се формираха знания и умения за провеждане на анкетно 
проучване. учениците бяха запознати с методиката и етапите на реализиране на проучване. уводни-
те уроци са с продължителност 1 учебен час.

след проведените два урока се реализира същинската част на учебния проект „веселите диагра-
ми“. класът бе разделен на 5 екипа, като пред всеки екип бяха поставени различни задачи за проучва-
не, обединени в четири кръга: „външен вид“; „училище“; „география“ и „развлечения“. след приключ-
ване на проучването всеки екип трябваше да отрази получените резултати с помощта на диагра-
ма, изработена по артистичен, творчески начин. едно от изискването в първия кръг на проекта бе 
всеки член на екипа да изработи своя диаграма, като използва различни творчески подходи. в остана-
лите три кръга целият екип изработва една диаграма, с помощта на различни материали. всеки от 
кръговете се реализира в рамките на по 1 учебен час. задачите за проучване на всеки екип бяха даде-
ни предварително.

1 кръг – Външен вид:
 y Първи екип провежда проучване за цвета на очите на учениците в класа и с помощта на полу-

чените данни изработва диаграма;
 y втори екип – проучване за килограмите на учениците в класа;
 y трети екип – проучване за височината в см на учениците в класа;
 y четвърти екип – проучване за цвета на косата на учениците в класа;
 y Пети екип – проучване за номера на обувките на учениците в класа.

всяко дете изработва собствена диаграма като само избира начина и материалите за тази цел: 
чрез апликиране с помощта на хартия; чрез апликиране с гланцово блокче; с помощта на мозайка; чрез 
рисуване по различен, нестандартен начин (Фигури 1-4).

 

Фигура 1. Резултати от работата на учениците при построяване на диаграми чрез апликиране
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Фигура 2. Резултати от работата на учениците при построяване на диаграми чрез гланцово блокче

 

Фигура 3. Моменти от екипната работа при построяване на диаграми с помощта на мозайка

   
Фигура 4. Резултати на учениците при построяване на диаграми, чрез рисуване по нестандартен начин

2 кръг – Училище:
 y Първи екип провежда проучване за любимия учебен предмет на всеки ученик от класа и с помо-

щта на получените данни изработва диаграма;
 y втори екип – проучване за учебния предмет, който не се харесва;
 y трети екип – проучва участия на учениците в различни състезания, олимпиади и др.;
 y четвърти екип – проучва любимия спорт на учениците;
 y Пети екип – проучване за получени награди в класа.
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всеки екип изработва диаграми с помощта на различни материали – конструктор; пластелин; 
ролки от кухненска хартия (Фигури 5-7).

 
Фигура 5. Моменти от екипната работа при построяване на диаграми с помощта на конструктор

  
Фигура 6. Моменти от екипната работа при построяване на диаграми с помощта на пластилин

Фигура 7. Построяване на диаграми с помощта на кухненска хартия

3 кръг – География:
 y Първи екип – провежда проучване на тема „любим град в България“;
 y втори екип – държава, в която имам роднини/приятели
 y трети екип – кварталът, в който живея;
 y четвърти екип – роден град;
 y Пети екип – къде живеят моите баба и дядо?

с помощта на географска карта екипите откриват местонахождението от проучването и го 
отбелязват с карфица (Фигури 8-9).
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Фигура 8. Моменти от екипната работа при построяване 
на диаграми с помощта на географска карта

 

Фигура 9. Резултати от екипната работа с помощта на географски карти

4 кръг – Развлечения:
 y Първи екип – провежда проучване за това колко ученици могат да свирят на пиано;
 y втори екип – проучване за това, колко ученици от класа могат да плуват;
 y трети екип – колко ученици могат да карат ски;
 y четвърти екип – колко ученици играят баскетбол;
 y Пети екип – колко ученици могат да пеят;

цел на този кръг е да се формират умения за построяване на кръгова диаграма, отново изработе-
на чрез рисуване по различен, интересен и нестандартен начин (Фигура 10-11).

 
Фигура 10. Моменти от екипната работа при построяване на кръгови диаграми
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Фигура 11. Резултати от екипната работа при изработването на кръгови диаграми

Анализ на резултатите
резултатите от проведената експериментална работа ни показват, че благодарение на учебния 

проект, учениците са повишили своите статистически знания. 
При решаване на задачите от входящото ниво нито един ученик от експерименталния клас не е 

изпълнил изцяло условието на поставената задача (Фиг. 12). същите резултати са показали и учени-
ците от контролния клас. след проведения учебен проект 44% от учениците в експерименталния 
клас са се справили отлично с условието на задачата, а 41% са допуснали минимални грешки.

Фигура 12. Съпоставка на резултатите от входно и изходно проучване относно умението на учениците 
да работят с таблична и графична информация

Фигура 13. Съпоставка на резултатите от входно и изходно проучване относно умението на учениците 
да реализират самостоятелно проучване
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данните изобразени на диаграмата на Фигура 13 показват, че 89% от учениците в експеримен-
талния клас не са решили задачата. за контролния клас процентът е 95%. Резултатите на изходния 
тест в експерименталния клас говорят за успех на проведената работа с учениците – 100% са се справили 
отлично с изискването на задачата. Този безспорен положителен резултат показва, че формирането на ба-
зови статистически компетенции не е труден процес за тази възрастова група. Децата с удоволствие из-
пълняват поставените им задачи, приемат ги като интересна игра и неусетно формират важни знания и 
умения за работа със структури от данни. 

въз основа на проведената експериментална работа могат да се направят следните изводи и пре-
поръки:

 y резултатите от проведения учебен проект ни показаха, че за повишаване на статистическа-
та компетенция на учениците от начална училищна възраст е от голямо значение ролята на 
забавните и провокиращи задачи, повишаващи интереса и мотивацията им.

 y Проведената експериментална работа с учениците разви статистическите им умения, твор-
ческо мислене и работата в екип.

 y съдържанието на направеното проучване и анализът на резултатите потвърждават напра-
вената хипотеза.

 y екипният метод да се използва в по-голяма степен в часовете по математика.
 y в учебното съдържание по математика да бъдат поместени повече задачи за работа с таблич-

на и графична информация, представени под формата на забавни игри, главоблъсканици и пре-
дизвикателства за самостоятелни проучвания.

 y използване на по-голям обем интересни и забавни творчески задачи за повишаване на интереса, 
мотивацията и ефективността на целия учебен процес в часовете по математика.

в хода на експерименталната работа учениците показаха, че умеят да работят в екип като то-
ва им носи удоволствие и сигурност. работейки в екип в различните кръгове се открояваха различ-
ни равнища у учениците, което стимулираше всеки да постига напредък и развитие. така ученици-
те показаха, че са се научили да обменят опит и мнения помежду си. те показаха, че могат да са спло-
тени и да изпитват уважение към мнението на другия, което е важно за работата в екип и най-вече 
за успешното решаване на поставената задача. 

статистиката е една сложна наука, изпълнена с много данни, изчисления и закономерности. По-
лучените резултати от проведената експериментална работа по проекта „веселите диаграми“ по-
казват, че тя може да бъде представена по един интересен и забавен начин, повишаващ мотивация-
та и желанието за работа на учениците. 

с помощта на проведения учебен проект учениците от 3 клас повишиха знанията си за боравене 
с таблична и графична информация, развиха творческото мислене и показаха, че могат и желаят да 
работят в екип. те успяха да се организират и сработят, да си разпределят задачите и отговорно-
стите. Показаха качества като взаимопомощ, търпение, емпатия и толерантност.
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abstract: This paper presents a system of didactic games developed by the authors to enhance the numerical 
skills of the primary school pupils. The enhancement is obtained through higher motivation, increase of the 
number of solved math problems, the dynamic learning environment and the provocation for young students to 
give the best they could for the team’s success. 

Keywords: numerical skills, primary school math, didactic games

обучението по математика има своята специфика. Поколения наред учителите се сблъскват със 
страха от математиката у някои деца. страх, който води до бариери в усвояването на учебното 
съдържание. в днешно време естествената трудност на темите по математика поради тяхната 
по-висока степен на абстракция, съчетана и с липсата на адекватна за поколението методика на ра-
бота води до сериозни проблеми на учениците при формиране на математически компетенции. тези 
проблеми започват от малката възрастова група – детска градина и начално училище – и се натруп-
ват критично, водейки до невъзможност за справяне с учебното съдържание в прогимназиален и гим-
назиален етап. 

основен метод на работа, доказал своята ефективност, особено при работа с деца от 5 до 11 го-
дишна възраст е използването на дидактични игри. в настоящата статия ще предложим система 
от дидактични игри за затвърдяване и надграждане на изчислителните умения на учениците от 3 
клас. системата игри е разработена от авторите и е апробирана в рамките на двумесечна експери-
ментална работа с ученици в нБу „михаил лъкатник“, гр. Бургас. 

учебното съдържание, върху което са построени игрите е събиране и изваждане на числата до 
1000. целта на системата е да даде водещи принципи, на база на които да могат да се разработват 
игри върху различно учебно съдържание и в различни класове от началната училищна степен. 

дидактичните игри са специална подгрупа от детските игри, която носи още названието „учеб-
ни игри“. дидактичните игри имат задължителни елементи, с които се отличават от дидактични-
те упражнения. структурните елементи на всяка една дидактична игра са следните: 

 y игрови замисъл или още можем да го наречем цел на дидактичната игра. тя може да се поставя 
по различен начин, за да създава по-голяма активност при решаване на задачата.

 y Познавателно съдържание на дидактичната игра – дава възможност да се осмислят и решават 
познавателни задачи, чрез които ще се реализира учебната цел. решаването на задачите тряб-
ва да води до усвояване на знания и формиране на нови умения (вкл. гъвкавост, систематика, 
досетливост).

 y Правила на играта – за да не се превърне тя в стихийна дейност, се съобщават в началото и се 
обясняват точно, така че да бъдат разбрани от децата.

 y игрово действие или ход на играта – игровото действие може да бъде сензорно, двигателно, ин-
телектуално или комплексно, в зависимост от познавателното съдържание и игровия замисъл. 

ръководството на дидактичната игра е изключително важно. ръководството се изразява в под-
бор на игрите, запознаване с нови дидактични игри, провеждане на познати игри, гарантиране на ма-
териали, място и време за игра. Подборът на дидактичните игри се изразява с оглед конкретните об-
разователни задачи, възрастова характеристика, познанията на децата, игровия опит и разнообраз-
ните игрови интереси. ръководството на играта изисква учителят да не допуска пасивност у едни 
деца, за сметка на активността на други и ако се наложи да припомни правилата на играта.
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съвременният учител е изправен пред предизвикателството да направи урокът по математи-
ка интересен, динамичен и в същото време ефективен. за да използва в работата си дидактична иг-
ра, то тя трябва да е организирана така, че той да е в състояние за част от учебния час да поста-
ви правилата, да проведе играта и да обяви резултатите. така една игра, колкото и да е хубава и ком-
плексна и развиваща, ако не се вписва в конкретните условия – като време и нужни материали – то 
тя е неприложима в ежедневната учебна работа. основни акценти, определящи приложимостта на 
дидактичните игри в практиката са:

 y Правилата на играта трябва да са прости, точно и ясно формулирани.
 y дидактичният материал, използван в играта, трябва да бъде удобен за използване, в противен 

случай играта няма да даде очаквания ефект.
 y всеки ученик трябва да участва активно в играта през целия й ход. 
 y играта трябва да има точен алгоритъм за бързо определяне на резултата – кой е победител, 

колко е броят на верните или сгрешени задачи.
Простите правила и ясната формулировка са определящи както за оптималното управление на 

времето в хода на урока, така и за мотивацията на учениците за участие. ако правилата са сложни, 
това води до объркване и спор между участниците в хода на играта. 

дидактичната игра може да има паралелен или последователен начин на изпълнение. При пара-
лелен всички ученици участват в играта едновременно. При последователен – учениците се изчак-
ват. в предложената система авторите залагат на паралелния характер на играта. когато ученици-
те трябва да изчакват реда си, стават нетърпеливи. това води до редица негативи. от една стра-
на емоционалното напрежение и недоволство от чакането затруднява концентрацията на памет-
та за успешно решаване на задачата. от друга страна има неефективно управление на времето – в 
даден интервал от време работят група ученици, докато всички останали наблюдават и не участ-
ват в учебна дейност. 

При провеждане на игра със състезателен елемент учителят трябва да може бързо да определи 
победителя. той няма време да проверява на място всяка от задачите на отборите. в същото време 
процесът на оценяване трябва да бъде прозрачен, за да бъде разбран и от самите ученици, чието чув-
ство за справедливост в тази възрастова граница е особено изострено. грешките и неяснотите при 
определяне на победителите водят до несправедливи изводи, недоволство от страна на участници-
те, а оттам и до демотивация за работа.

ефективността на играта се измерва с резултата от нейното приложение – до каква степен из-
ползването на дидактичната игра е довело до реализиране на поставената учебна цел. ефективност-
та е в пряка зависимост от съдържанието на играта и от участието на ученици. 

обличайки казаното дотук в конкретен пример, авторите предлагат система от шест дидак-
тични игри, чиято цел е повишаване и усъвършенстване на изчислителните умения на учениците за 
събиране и изваждане на трицифрени числа до 1000. всяка от игрите има конкретен акцент от учеб-
ното съдържание. разработените игри са:

 y „точен изстрел“;
 y „да украсим елхата“;
 y „хвани хвърчилото“;
 y „Писмо до дядо коледа“;
 y „математически гирлянди“;
 y „снежни топки“.

като илюстрация на изложеното по-горе даваме подробно описание на две от игрите в системата. 
игра „точен изстрел“
цел на играта: затвърдяване на изчислителните умения за събиране на трицифрени числа до 1000.
организационна форма: отборна игра. класът се разделя на няколко отбора, които се състезават 

за спечелване на играта. 
дидактични материали: картончета със задачи – различен цвят за всеки отбор; 7 кутии, в които 

отборите пускат решените задачи; табло за отбелязване на резултатите.
учебно съдържание: задачите върху картончетата са подбрани така, че като сбор да се получа-

ват само два резултата – примерно 387 и 643. събираемите се подбират така, че да има събиране с 
едно или две преминавания между редовете на единиците и десетиците. за конкретния пример, бро-
ят на задачи със сбор 387 и 643 с трицифрени събираеми е 288+544=832, т.е. има възможност за голя-
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мо разнообразие при подготовка на задачите. самото изработване на картончетата може да ста-
не с лекота при използване на програмата mSexcel. върху две от кутиите се изписват верните отго-
вори – в конкретния пример това са числата 387 и 643. на една от кутиите се записва „друг отго-
вор“, а на четири от кутиите се изписват отговори, които биха се получили при най-често допус-
кани грешки – в конкретния пример това са примерно числата: 487, 377, 733 и 633.

Правила на играта: при сигнал за старт отборите решават задачите и пускат отговорите в оп-
ределените за целта кутии. играта приключва при решаване на всички задачи от всички отбори. оп-
ределянето на победител става по два критерия – бързина и брой точки. всеки отбор стартира със 
100 точки. Броят на сгрешените задачи се изважда от началните 100 точки. Примерно при 20 сгре-
шени задачи, отборът получава 80 точки. за бързина първият отбор получава 100 точки, вторият – 
95, третият – 90 и т.н. събират се точките от решените задачи и точките за бързина. така се фор-
мира крайният резултат. (Примерно при 20 сгрешени задачи на най-бързия отбор, той ще получи об-
що 180 точки. При 10 сгрешени задачи, отборът, завършил втори ще получи 185 точки и ще спечли иг-
рата). При така избраната оценка се мотивира бързата и вярна работа на учениците. 

описание на играта: класът се разделя на 5 отбора с по 5 участници и всеки отбор получава 50 
картончета в един и същ цвят. на всяко картонче е записана само една задача за събиране на три-
цифрени числа със сбор до 1000. заложената идея е да има средно по 10 задачи за член на отбора. учи-
телят може да променя броя на отборите и броя на картончетата според конкретните условия в 
класа. самият брой – 10 – може да бъде намален или увеличен според предвиденото време за игра и ни-
вото на знания на класа по конкретното учебно съдържание.

ход на играта: по даден сигнал за старт всеки отбор започва да решава задачите. ученик реша-
ва задача и я пуска в кутията, на която е записан полученият отговор. ако не намери своят отго-
вор – я пуска в кутията с етикет „друг отговор“. няма изискване всеки ученик от отбора да ре-
ши точно по 10 задачи. изискването е отборът да реши всички задачи. учениците могат да израбо-
тят стратегия на играта. ученик може да отива до кутиите след всяка задача, или да реши няколко 
задачи и след това да отиде да пусне картончетата. всеки ученик пуска в кутиите своите задачи, а 
не един ученик за целия отбор (това изискване би помогнало на учителя да определи учениците, дава-
щи с по-голяма честота грешни отговори). 

обявяване на резултатите: след приключване на играта, учителят веднага нанася точките за 
бързина, според това кой отбор кога е завършил работата си. учителят изважда картончетата, 
пуснати в кутиите с грешен отговор и кутията за друг отговор и ги преброява по цветове. за все-
ки отбор от 100 изважда броят на сгрешените задачи и записва точките. учителят събира точки-
те за време и точките за решени задачи и обявява крайния резултат. 

Предложената игра е добре да се изиграе на два кръга. При първо изиграване децата сами разбират 
грешките си, не само при решаване на задачите, а и в стратегията, която е избрал отборът. те ис-
кат да имат възможност за по-добро представяне. в този момент тяхната мотивация за работа 
е изключително висока и това трябва да бъде използвано от учителя. ако той остави втория кръг 
на играта за друг ден, губи много важен елемент – интересът и желанието за доказване у учениците. 

за да се изиграе втори кръг на играта, трябва да са подготвени втори комплект картончета с но-
ви задачи. Примерно, за втория кръг задачите може да бъдат подбрани така, че да се получават сбо-
рове 436 и 564. на кутиите за грешни отговори могат да се запишат числата – 536, 326, 664 и 454. в 
хода на апробация, кутиите бяха надписани от двете страни с различните числа. само със завъртане 
на кутиите и раздаването на новите картончета играта започва веднага и резултатите от второ-
то изиграване са много по-добри. 

така проведена играта не дава информация за индивидуалния успех на детето. учителят може да 
изиска всеки ученик да отбележи своя номер в класа, например, на обратната страна на картончето. 
така той би имал възможност след провеждане на играта да направи допълнителен анализ за това кой 
как се е справил. този подход крие своите отрицателни страни. учениците, които има ниска себе-
оценка на знанията си по математика, знаейки, че ще бъдат „разкрити“ и „порицани“ при допускане 
на грешка стартират играта с притеснение, което естествено води до по-висока степен на греш-
ки. ако такъв ученик знае, че ще бъде анонимен в общата игра, той би дал най-доброто от себе си, ос-
вободен от страха за негативна персонална реакция след играта. така неговите резултати могат да 
бъдат по-добри и да изпита удовлетворение от приноса за общия успех на отбора. в хода на играта, 
учителят може да наблюдава класа и да си води „невидима“ статистика за това кои ученици с каква 
честота пускат картончета в кутиите с грешен отговор. 
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игра „Писмо до дядо коледа“
цел на играта: затвърдяване на знанията за пресмятане на стойност на числов израз.
организационна форма: отборна игра. класът се разделя на няколко отбора, които се състезават 

за спечелване на играта. 
дидактични материали: цветни листи в различен цвят за всеки отбор – по един за всеки участ-

ник, с написани числови изрази; лист със самозалепващи етикетчета – по един за всеки отбор; табло 
за отбелязване на резултатите.

учебно съдържание: всеки от предложените на учениците числови изрази съдържа поне 3 от изу-
чените аритметични действия и в записа му не са поставени скоби, например: 1000 – 325 – 6.9 + 129 
= . задачата на учениците е чрез поставяне на скоби на различни места да получат различни числови 
изрази и да пресметнат стойността на всеки от тях. актуализират се и се надграждат знанията 
на учениците за ред на действията. развива се комбинаторното им мислене за изчерпване на всички 
възможности за получаване на нов израз. изразите в играта се подбират така, че от всеки израз да се 
получават нови изрази с точно четири възможни резултата. в дадения пример възможните стойно-
сти са: 750; 600; 492 и 858. всички числови изрази са с еднакво ниво на сложност. всеки отбор, състо-
ящ се от пет участници получава лист със самозалепващи стикери – 30 бр. на 20 от тях са записани 
възможните верни отговори, а на останалите 10 са записани отговори, които биха се получили при 
най-често допускани грешки, в посочения пример това са: 850; 958; 868.

Правила на играта: При сигнал за старт всеки ученик започва да работи по своите числови изра-
зи. Поставя скоби, пресмята, залепва отговорите. за решена задача се приема само задача, под която 
е залепен стикер с отговор. играта се провежда за определено от учителя време. в рамките на фикси-
раното време, ако ученик от отбора реши своите изрази има право да помогне на по-бавно работещ 
съотборник. след сигнал за край на играта листът със стикери се предава на учителя. класирането 
на отборите става според получените точки, които се формират по следния начин – по една точка 
за вярно решена задача, по 0 точки за нерешена заадча и отнемане на 1 точка за всяка сгрешена задача. 

описание и ход на играта: класът се разделя на 5 отбора по 5 участници в отбор. всеки участник 
получава лист, който е разделен на четири работни полета. във всяко от полетата е записан един и 
същ числов израз, който е различен за всеки от участниците от отбора (Фиг. 1). всеки отбор полу-
чава лист със самозалепващи стикери, върху които са записани възможните отговори – правилни и 
очаквани грешни (фиг. 1). всеки участник, чрез поставяне на скоби създава нов израз и пресмята чис-
ловата му стойност. след като получи резултат го намира сред стикерите и залепва стикера с от-
говор в определеното за това място върху своя лист. 

 

Фигура 1. Работен лист на един от участниците и стикери с отговорите за всеки отбор
отчитане на резултатите: след приключване на играта, учителят проверява и отчита отборна-

та работа като класира всеки от отборите. за целта той преглежда само предадения му лист със сти-
кери. за бързата проверка листът със стикери има точно определена структура. етикетите са раз-
положени в 5 реда по 6 колонки (Фиг. 1). на 20 от етикетите се записват възможни верни отговори, а 
на останалите 10 – вероятни грешни отговор. грешните отговори се записват предварително така, 
че да формират едни ред и една колона (Фигура 2), които трябва да са едни и същи за всеки отбор. след 
приключване на играта на учителят е нужен само внимателен поглед и преброяване, за да запише край-
ния резултат за всеки от отборите. Броят на сгрешените задачи е равен на липсващия брой стикери 
по специалните ред и колона. Броят на решените задачи е равен на броят отлепени стикери, които не 
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са на специалните ред и колона с грешни отговори. разликата до 20 е броят на нерешените задачи. на 
предварително подготвеното табло учителят записва резултатите и определя класирането. 

Фигура 2. Разположение на грешните отговори

играта е замеслена така, че след определяне на крайното класиране, учениците да се отпуснат 
и да прехвърлят емоцията към празника коледа чрез написване на писмо до дядо коледа. на тази въз-
раст децата очакват с нетърпение подаръци за празника и независимо дали вярват, че подаръците ги 
носи дядо коледа или родителите, желаят да напишат писмо, за да може желанието им да достигне 
до който трябва. работният лист е направен така, че на обратната му страна има празни редове за 
написване на писмото за желания подарък (Фиг. 3).

Фигура 3. На гърба на работния лист е започнато писмо до Дядо Коледа

дидактичната игра е богата на съдържание и ефект. освен, че се формират умения за комбина-
тивно мислене, изчислителна техника, концентрация, учениците биват въвлечени в отборната от-
говорност. желанието за успех ги мотивира да си помагат, да дадат най-доброто от себе си. а пис-
мата до дядо коледа изненадаха авторите със своята искреност и оригинално, и емоционално съдър-
жание. такива неформални дейности в училище дават възможност на учителя да се доближи детска-
та самоличност. 

Анализ на резултатите от апробацията на системата от дидактични игри
реализираната апробация на системата от дидактични игри има следните параметри на педаго-

гическо изследване:
целта е да се разработи и приложи система от дидактични игри за затвърдяване и надграждане 

на изчислителните умения на учениците от 3 клас.
обект на настоящото изследване е процесът на обучение по математика, свързан с решаване на 

задачи за събиране и изваждане на числата до 1000.
Предмет на изследването е влиянието на използваните дидактични игри върху усъвършенства-

нето на изчислителните умения при решаване на задачи за събиране и изваждане на числата до 1000 
в трети клас.

методологията на експерименталната работа е базирана на използването на дидактични игри, 
екипна организация на работа, групова работа със състезателен характер, реализиране на междуп-
редметни връзки.

за целите на педагогическото изследване е разработена система от критерии и показатели:
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 y умение за събиране и изваждане на числата до 1000.
 y ученикът умее да събира и изважда числата до 1000 без преминаване.
 y ученикът умее да събира и изважда числата до 1000 с едно преминаване.
 y ученикът умее да събира и изважда числата до 1000 с две преминавания 
 y ученикът умее да изважда от 1000.

 y умения за пресмятане на числови изрази.
 y ученикът познава реда на действията.
 y ученикът търси варианти за рационално пресмятане.
 y ученикът използва правилен запис при решаването на числови изрази.

 y отношение на учениците към изчислителните задачи за събиране и изваждане.
 y отношение на учителите към използването на дидактични игри в часовете по математика.

сравнителният анализ между проведените входно и изходно ниво по убедителен начин показва, 
че по всички критерии и показатели се наблюдава значително по-висока степен на изчислителните 
умения. допуснати са по-малко изчислителни грешки в сравнение с резултатите от входящата ди-
агностика.

на фигура 4 са отразени резултати на учениците относно показателя „търсене на рационални 
начини за пресмятане на стойност на числов израз“. входящата диагностика показват, че и в два-
та класа няма ученици, които да са получили слаба оценка по този показател, което показва, че всич-
ки те имат нужните знания за рационално пресмятане и в някаква степен ги използват. Фактът, че 
няма ученици с оценка „отличен“ по този показател, обаче, е ясен знак, че тези знания не са автома-
тизирани, т. е. учениците не винаги търсят варианти за рационално пресмятане – знанията са пре-
върнати в умения, но уменията не са станали навик. Формирането на такива навици става чрез из-
ползването на специфични задачи, които акцентират едновременно върху бързина на пресмятането 
и в същото време абсолютна увереност, че то е вярно, развиване на наблюдателност и съобразител-
ност при работата с числа. При направената изходяща диагностика се наблюдават по-добри резул-
тати и при двата класа. за контролния клас въпреки сравнително по-високите резултати, се вижда 
концентрация на процента ученици, получили оценка „добър“ и на двата теста. за разлика от тях, 
100 % от учениците от ек получават оценки в рамките на „много добър“ и „отличен“.
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Фигура 4. Сравнение на входяща и изходяща диагностика между контролен и експериментален клас по 
отношение на търсенето на варианти за рационално пресмятане на стойността на числов израз

включването на дидактични игри, съобразени с възрастовите особености и изучавания матери-
ал, при решаването на задачи за събиране и изваждане на числата до 1000, дава възможност за значи-
телно повишаване на резултатите, касаещи усъвършенстването на изчислителните умения на уче-
ниците относно изучаваното учебно съдържание и повишава мотивацията им за участие в учебния 
процес.

Изводи и препоръки:
опитната работа потвърди хипотезата, че включването на дидактични игри, съобразени с въз-

растовите особености и изучавания материал, при решаването на задачи за събиране и изваждане 
на числата до 1000, дава възможност за значително повишаване на резултатите, касаещи усъвър-
шенстването на изчислителните умения на учениците относно изучаваното учебно съдържание и 
повишава мотивацията им за участие в учебния процес.

могат да се формулират следните изводи и препоръки:
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 y включването на дидактични игри при затвърдяване на изчислителните умения и навици в ча-
совете по математика в начален етап на обучението води до повишаване постиженията на 
учениците при изучаване на учебното съдържание от ядро „числа“.

 y учителите признават ролята на дидактичната игра, но прилагат играта в работата си с мал-
ка честота. Причините за това е основно липса на време за подготовка и готови дидактич-
ни материали, обезпечаващи ефективната игра. използват се предимно игри за привличане на 
вниманието, с индивидуално участие на отделни ученици, с използване на подръчни средства. 

 y Практиката има нужда от готови ресурси в помощ на учителя, които да обезпечат по-често-
то използване на дидактични игри в учебния процес по математика. 

математиката се явява един от най-сложните за изучаване от учениците предмети, изисква 
интензивна мисловна дейност и високо ниво на обобщение. обучението по математика има изклю-
чително важна роля по отношение на цялостното развитие на учениците. то съдейства за формира-
не и развитие на мисловните операции – анализ, синтез, абстракция, обобщение; познавателната ак-
тивност; въображението и творческите способности на учениците. допринася за формирането на 
самостоятелност, инициативност, воля, самоконтрол и самооценка. в процеса на обучение трябва 
да се създават необходимите условия, за да могат учениците да разгръщат пълноценно своите инте-
лектуални, емоционални и волеви възможности.

гл . ас . красимир Николов коларов
Университет „Проф . Д-р Асен Златаров“ – Бургас

МАРТИН, хляБЪТ И УРАВНЕНИЕТО НА РАЗхОДИТЕ

marTin, The Bread and The eQuaTion of The exPenSeS
Krasimir nikolov Kolarov
university „Prof . dr . asen Zlatarov“ – Burgas

aBSTracT: The aim of this paper is to discuss how, within the school mathematics course, through assignments 
available to students after the sixth grade, some basic economic concepts such as proceeds, expenses, price, profit 
can be considered in a modern form. it is presented a new and specific methodology for introduction of these 
concepts in the curricula of mathematics to seventh and eighth grade in the subjects related to the application of 
linear and quadratic equations. it is shown how to examine the dependency „demand – price“ without necessarily 
introducing the term „ demand „.

Key words: mathematical education, model, proceeds, expenses, price.

направи добро та го хвърли в реката. дълго време мартин не намираше смисъл в цитираната кри-
лата фраза и животът му бе изпълнен с добри и по-малко добри дела, в почти равни количества. не-
що повече, искаше му се добрите дела да са много повече, макар лошите такива да са понякога тол-
кова приятни, че и най-железните воли заприличват на затоплен кашкавал. сега, след успехите му в 
продажбата на царевица и научното й обезпечаване, мартин изведнъж стана популярен. търсеха го 
роднини и приятели, при това не само най-близките, ту да помогне в това, ту да пресметне онова, 
да даде някакъв акъл. като че ли акълът е нещо, което може да се даде другиму. ако беше така, светът 
щеше да е много по-добре устроен. а сега трябваше да решава задачите на други хора, които никак 
не се интересуваха решават ли му се на мартин задачи или му се играе футбол. да, направи добро та 
го хвърли в реката. 

на баща обаче няма как да се откаже. Бащата на мартин, заедно със сестра си, леля деница, про-
извеждаха хляб в спретнатата си хлебарница. имаха си и наемна работна ръка – хлебарят цеко, кой-
то гордо, но съвсем безполезно носеше бялата си хлебарска шапка, защото и без това нямаше нито 
един косъм на главата си. 

който си мисли, че бизнесът е само трупане на пачки, вероятно никога не се е занимавал с произ-
водство. в производството парите са предимно за даване. даваш за ток, за вода, за сот, за брашно, 
мая, подобрители, ремонти и резервни части, плащаш заплатата на цеко и, ако остане нещо, то са 
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малко бели пари за собствениците, за дребни инвестиции или за малко по-черните дни. да не говорим 
за данъците и таксите защото съвсем тъжен ще стане такъв разговор. Проблемът на мартинови-
ят баща беше себестойността на хляба. разбира се, той можеше да пресметне стойността на про-
дуктите и консумативите вложени в един хляб, но нали в неговата себестойност влизат и всички 
останали разходи. как да се отчетат например средствата за охрана или осветление, които се дават 
независимо от това какво и колко произвеждаш. така мартин осъзна, че има добро, което няма как да 
захвърлиш в реката и се зае със задачата да помогне на семейството си. 

През първата половина на месеца момчето събираше бройката на произведените хлябове и похар-
чените в хлебарницата пари. за производството на 10500 хляба били похарчени 8800 лева. в края на 
месеца произведените хлябове станаха общо 22000, а разходите набъбнаха на 15700 лева. дойде време-
то за моделиране. линейният закон за разходите изглеждаше по познатия си линеен начин

,y ax b= +

където х са бройките произведен хляб, а y са разходите за производството. Получените данни 
определиха уравненията 

8800 .10500a b= +  и 15700 .22000 .a b= +

останалото беше лесно. от равенствата

8800 .10500b a= − = 15700 .22000a−

мартин лесно намери, че 

22000 10500 11500 15700 8800 6900a a a− = = − =  следователно 

6900 :11500 0,6a = =  и 8800 0,6.10500 8800 6300 2500.b = − = − =

законът за общите разходи на фирмата се получи окончателно и безвъзвратно
0,6 2500.y x= +

очевидно 2500 лева бяха месечните разходи, които не зависят от количеството х на произведе-
ния хляб, а всеки хляб е излизал от пеща със себестойност 0,6 лева. мартин нарече разходите от 2500 
лева постоянни, а зависещите от бройките произведен хляб разходи 0,6х – променливи.

уравнението на приходите мартин построи лесно. ако единичната продажна цена на хляба е p 
лева, а произведените и продадени бройки са x, то приходите от продажбата ще са

.y px=

така за печалбата се получи уравнението
(0,6 2500) ( 0,6) 2500.y px x p x= − + = − −

съвсем навреме се събра и семейният съвет с основна тема, поставена от майката, защо се рабо-
ти по 26 часа на ден и по осем дни в седмицата, а парите не стигат доникъде. мартин приготви ком-
пютъра си и пораздвижи намерения от него модел. При продажната цена от 80 стотинки за хляб, оп-
ределена от бащата и продадените 22000 хляба, печалбата за изминалия месец се получи 

(0,8 0,6).22000 2500 1900y = − − =  лева.
реакцията беше разнопосочна. Бащата измърмори нещо за ненадежността на честния труд, май-

ката напомни, че синът на първото й гадже кара последен модел ауди, чичо слави, съпругът на леля 
деница, прати жена си да продава риба, а котката се замисли дали не е дошло времето да прояде хляб. 
само мартин, като доказано успешен търговец, запази самообладание и запита възрастните колко 
лева печалба биха желали да им остане. срамежливото предложение се оформи около 4000 лева. зако-
нът за печалбата беше категоричен, че, ако се запази цената, такава печалба ще се получи от равен-
ството

0,2. 2500 4000 32500,x x− = ⇒ =
т.е, ако производството и продажбите подскочат до 32500 хляба месечно, което, според цеко, 

като количество би могло да се произведе, но, според леля деница, която работеше с търговците на 
дребно, не и да се продаде. някой спомена за някакво набутване, друг намеси кривата круша и в стая-
та крадешката, но все по-осезаемо се настани унинието. тогава мартин реши да запази количество-
то от 22000 хляба, но да увеличи цената. речено сторено. равенството
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4000 2500( 0,6).22000 2500 4000 0,6 0,895 0,9
22000

y p p +
= − − = ⇒ = + = ≈  лева

показа, че желаната печалба би се получила при цена 90 стотинки за самун, но само ако се запази 
количеството на продажбите. леля деница уморено, но съвсем отрицателно, поклати изрусената си 
глава.

нещастието за едни винаги дава възможност на други, а мартин вече си беше готов експерт по 
управление на цените. отговорността се настани с цялата си тежест на младите му плещи, кога-
то успя да убеди баща си, въпреки недоверчивото несъгласие на леля деница, един месец да продават 
на цена 90 стотинки. Продадоха 19500 хляба. е, произведоха 1500 хляба повече, които при бракуване 
биха донесли допълнителна загуба от 1500.0,6 900= лева. но в светлината на получената печалба от 
продажбите

(0,9 0,6).19500 2500 3350y = − − = лева

не беше кой знае каква загуба да продадат на свинарника залежалите 1500 хляба по 30 стотинки и 
така през този месец в семейството влязоха 3350 0,3.1500 3800+ = лева. на разбора леля деница язви-
телно отбеляза, че двеста лева по-малко са си двеста лева по-малко, но това си беше отстъпление без 
бой, а чичо слави препоръча на жена си да боядисва вече косата си в по-тъмни тонове. ако котките 
можеха да въздишат, всички биха чули огромна въздишка на облекчение. котката мечтаеше за лъска-
вите пликчета с парченца варена на пара сьомга, в желе от собствения й сос и така неусетно заспа 
щастлива. ако котките можеха да се усмихват, на лицето на спящата котка би блестяла най-краси-
вата на света котешка усмивка.

време беше за истинската работа. мартин конструира линейния закон за търсенето
,x ap b= +

където х е количеството на продажбите при цена р. мартин вече бе изучил системите линейни 
уравнения и на базата на продажбите през последните два месеца той построи системата

22000 0,8
19500 0,9 ,

a b
a b

= +
= +

извади почленно от елементите на второто равенство съответните на първото и получи

0,1 2500,a = −  откъдето 25000a = −  и 22000 0,8.25000 42000.b = + =  законът придоби вида
25000 42000.x p= − +

така за приходите мартин получи 
2. ( 25000 42000) 25000 42000 ,y p x p p p p= = − + = − +

представи и разходите като функция на цената
0,6( 25000 42000) 2500 15000 27700y p p= − + + = − +

и му остана само да извади разходите от приходите за да получи законът за печалбата
2 225000 42000 ( 15000 27700) 25000 57000 27700.y p p p p p= − + − − + = − + −

на семейния съвет мартин представи своят анализ и пред очите на всички пресметна максимал-
ната печалба. отделянето на точния квадрат

2 2 2 225000 57000 27700 25000( 2,28 1,14 0,1916) 4700 25000( 1,14)p p p p p− + − = − − + − = − −

показа, че най-добрата цена е един лев и четиринадесет стотинки и печалбата, която тази це-
на би дала, е цели четири хиляди и седемстотин лева. законът за търсенето показа и количеството 
хляб, което е целесъобразно да се произведе за месеца при тази цена:

25000.1,14 42000 13500x = − + = бройки.
мартин се изкачи на върха. той беше решил най-големият проблем на човечеството – как, като 

работиш по-малко, можеш да печелиш повече.
Последва взрив. оказа се, че подобна цена може да мине само през трупа на леля деница, което пък 

породи у чичо слави твърде смесени чувства. хлебарят цеко предупреди, че на доставчиците на 
брашно за фурната също ще им замирише на кръв. Предимно неговата. ненавиждащата насилието 
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котка се скри в тоалетната, а бащата, като шеф, отсече, че ще произведат 18500 хляба и ще прода-
ват на цена един лев. решение, от което никой не остана доволен, но и нямаше кой да му се проти-
вопостави. единственото, което остана за мартин беше да пресметне, че при цена един лев се оч-
аква да продадат

25000.1,00 42000 17000x = − + = бройки,
разходите за производство на 18500 хляба ще са 

0,6.18500 2500 13600y = + = лева 
и очакваната печалба би била

17000.1,00 1500.0,3 13600 3850+ − = лева, което не беше кой знае колко зле.
когато човек се роди с късмет, изобщо не е необходимо да е умен и работлив. за мартин неща-

та не стояха съвсем по този начин и дори съвсем не стояха по този начин. При цена един лев пазарът 
направо се срина. хлебарите успяха да продадат за цял месец само 15500 хляба, леля деница се чудеше 
дали да се радва или да страда, а мартин потъна в земята. реалната, отрезвяващо реалната печалба 

15500.1,00 3000.0,3 13600 2800+ − = лева

постави с пълна сила екзистенциалния въпрос оти ручааме жабетата и породи благодарност към 
прасетата, които се напънаха и излапаха ненужните за пазара 3000 хляба и към бащата, който все пак 
отказа да послуша сина си. защото с честен труд не може да се спечели повече от това, което мо-
же да се спечели с честен труд.

някой да е виждал мартин отчаян? той знаеше, че печалбите никога не растат толкова, колкото 
ни се иска, но и загубите никога не са безкрайни защото от всяка загуба се печели поне опит. Просто 
моделът на търсенето трябваше да се подобри. момчето постави в системата резултатите при 
цена 90 стотинки и при цена един лев

19500 0,9
15500 ,

a b
a b

= +
= +

откъдето лесно се получи 40000à = −  и 55500.b =  ревизираният закон за търсенето изглеждаше 
така:

40000 55500.x p= − +

законът за разходите се получи

0,6( 40000 55500) 2500 24000 35800,y p p= − + + = − +  
а печалбата можеше да се пресметне по формулата

2 240000 55500 ( 24000 35800) 40000 79500 35800.y p p p p p= − + − − + = − + −

Без да изпадам в повече подробности, сметките може всеки да си направи сам, ще спомена само 
че най-добрата цена този път се получи 99 стотинки т. е почти един лев и максималната печалба се 
закръгли на 3700 лева. Препоръчаното количество хляб за произвеждане стана 15500 бройки, твърде 
малко за капацитета на фурната, но експериментите донесоха и много полезен опит. стана ясно, че 
не само цената определя продажбите, а е необходимо и умението да продаваш. леля деница потърси 
нови клиенти, потърси и останалия в нея чисто женски чар за да задържи старите. чичо слави пред-
ложи, вместо да се продава непродадения хляб на свинарника, поне част от него да се дава безплатно 
на лоялните клиенти като бонус. цеко започна да се учи да прави франзелите по-атрактивни и малко 
по малко продажбите отново надхвърлиха 20000 бройки. При това без да се сваля цената под 95 сто-
тинки. Печалбата стабилно надхвърли 5000 лева, цеко замечта за нова машина за месене на тестото, 
а котката никога повече не се замисли за менюто си и сънят й винаги бе дълбок и спокоен. защото с 
честен труд никога не може да се спечели повече от това, което може да се спечели с честен труд, но 
сънят винаги е дълбок и спокоен.

този разказ е неразделна част от една цяла история за стопанските дейности на мартин и нача-
лото на тази история може да се намери под номер [6] в последващия списък с ползвана
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АкТИВИЗАЦИя НА ПОЗНАВАТЕлНАТА ДЕЙНОсТ НА УЧЕНИЦИТЕ с ПОМОЩТА НА 
ГРАфИЧНИ ЗАДАЧИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА „ТОПлИННИ яВлЕНИя“ В ОсМИ клАс

АcTiViZaTion of cogniTiVe acTiViTy of STudenTS Through graPhical 
ProBlemS for STudying Thermal Phenomena in The eighT grade
hristina georgieva Petrova Ph .d .
Plovdiv university Paisij hilendarski, Plovdiv

abstract: The graphical tools for presenting information are used in different fields of visual communication. 
They cause thought processes. in this regard actual purpose of training is demand for effective methods of 
organization of educational cognitive activity of students. These methods should be directed to the development 
of personality in particular in the areas of graphics and graphical information.

The graphical problems are very good didactic tool in teaching physics. They explicitly or implicitly present 
the functional dependence between physical quantities. The students analyze relationships and make certain 
conclusions in the process of problem solving. The result of solving graphical problems are new knowledge 
obtained in establishing new relationships and connections between physical quantities. These are indications of 
productive cognitive activity.

methodical approaches to development of productive cognitive activity for studying „Thermal phenomena“ 
in the eighth grade are presented. applying these methodical approaches helps to activate the cognitive activity 
and the formation of quality knowledge in physics education.

Key words: education, graphical problems, physics, thermal phenomena

Увод
в статията във фокуса на вниманието ни са графичните задачи като средство за организация на 

продуктивна познавателна дейност на учениците при изучаване на топлинните явления в осми клас.
според л. м. Фридман и Б. к. дамитов графичните задачи са вид задачи, в които обектите и 

техните характеристики са зададени графично [1]. D. easton отбелязва, че при решаване на графични 
задачи се реализира най-голяма нагледност на представите за различни физични процеси, тъй като 
графиката показва „спецификата“ на процеса, прави разбираемо физичното явление, дава възможност 
да се получи или поясни отговора на поставената задача [2]. 
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други автори отчитат съществения принос на графичните задачи за развитие на логическото 
мислене на учениците, физичната им интуиция и успешна работа с графични модели [3, 4, 5]. K.a. 
fuller, christopher Deacon разглеждат графичните задачи като средство за изграждане на умения за 
прилагане на физичните знания, за бързо извличане на полезна информация и за създаване на интерес 
у учениците към работа с графики [6,7]. 

графичните задачи са оригинално дидактическо средство в обучението по физика. в графични-
те задачи явно или неявно е представена зависимостта на една физична величина от друга. затова в 
хода на решаването им учениците анализират взаимовръзки, а след това правят определени изводи. 
развива се логическото и аналитическото им мислене. резултатът от решаването на графични за-
дачи са нови знания, получени при установяване на връзки и зависимости между физични величини, а 
това са признаци на продуктивна познавателна дейност. 

1. методически подходи за осъществяване на продуктивна познавателна дейност при изучава-
не на „топлинни явления“ в осми клас с помощта на графични задачи

При разглеждане на газовите закони, решаването на графични задачи предполага по-задълбочено-
то им изучаване. в този случай е целесъобразно отначало да се изясни характера на математическа-
та зависимост, разположението на линиите спрямо координатните оси, да се обърне внимание на 
учениците на величините, които не са указани на графиката. както показва нашият опит, след за-
познаване с такива графики, учениците решават задачите по-успешно.

за изотермния процес е необходимо да се покаже, че колкото по-високо е разположена изотерма-
та, толкова по-висока е температурата на дадената маса идеален газ (фиг. 1).

Фигура 1. Графично представяне на изотермен процес

за изобарния процес е необходимо да се обърне внимание на учениците на това, че колкото по-ни-
ско е разположена изобарата, толкова по-голямо е налягането за дадена маса идеален газ (фиг. 2).

Фигура 2. Графично представяне на изобарен процес
за изохорния процес, също се отбелязва, че колкото по-ниско е разположена изохората, толкова 

по-голям е обемът на газа (фиг. 3). този методически подход обезпечава също продуктивно и иконо-
мично използване на учебното време. 
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Фигура 3. Графично представяне на изохорен процес

„разчитането“ на графика предполага по построена графика, представяща физична закономер-
ност, да се запише нейната формула. решаването на такива задачи активизира мисловната дейност 
на учениците. Представяме пример за такава задача.

задача: запишете аналитичния израз за графично представената зависимост на фигура 4.

Фигура 4. Зависимост на налягането от обема за дадена маса газ

При решаване на такъв тип задачи учениците извличат необходимата информация от графика-
та. Предвид закона за изопроцеса в общ вид и определените числени стойности, те записват форму-
лата на закона за разглеждания процес.

Поставянето на учениците в проблемни ситуации е един от най-ефективните начини за акти-
визация на познавателната им дейност. особена категория проблемни ситуации е свързана с преход 
на изображение на цикличен процес от една координатна система в друга. Представяме пример за та-
кава задача.

задача: Фигура 5 представя цикличен процес, който се извършва с определена маса идеален газ в 
координати Vp, . изобразете същия процес в координати Tp, .

Фигура 5. Графично представяне на цикличен процес в координати Vp, . 
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Фигура 6. Графично представяне на цикличен процес в координати Tp, .

учениците анализират отделните участъци от графиката и определят характера на термоди-
намичния процес. участъкът aB представя изохорен процес; Bc − изобарно разширение; cD − изо-
термно разширение; Da − изобарно свиване. на основа направения анализ, те построяват графиката 
на фиг. 6.

При решаване на такива задачи се изисква познаване на зависимостта между два параметъра при 
постоянен трети, което води към диференциация на изопроцесите. анализът на всеки участък от 
графиката развива въображението на учениците, те реализират мисловен експеримент. именно та-
къв нагледен образ помага за проверката на хипотезата. от графиката може да се определи качестве-
ното изменение на параметъра, който не присъства явно.

Полезно е да се предлагат на учениците задания за самостоятелно съставяне на задачи. Прила-
гането на такъв методически подход в значителна степен активизира мисловната им дейност, съ-
действа за затвърдяване на знанията и уменията за прилагането им в практиката. такива задачи мо-
гат да бъдат твърде разнообразни. например: съставете задача, подобна на решената, но с други дан-
ни; съставете задача, обратна на решената; съставете задача по формула; съставете задача по гра-
фика. 

Представяме примери за задания за съставяне на графични задачи от учениците върху преходи 
между състоянията на веществата.

задача: съставете задача с числени стойности по графиката на фиг. 7 и я решете.

Фигура 7. Графика на изменение на температурата на водата

учениците анализират графиката. участъкът АВ съответства на нагряването на леда до тем-
пература на топене; участъкът ВС − топене на леда; участъкът CD − нагряване на водата от 0°с до 
температура на кипене 100°с; участъкът DЕ − изпарение на водата по време на кипене. 

след това записват необходимите данни: Ct 200 −= , Ct 01 = , Ct 1002 = , 
Kkg/Jë 2100=c , Kkg/J4200=âc , 510.4,3=λ kg/J , 310.3,2=r kg/J . 

Условието на задачата може да се формулира по следния начин: какво количество топлина се от-
деля при превръщането на 1 кг лед с температура Ct 200 −=  в пара? считаме масата на леда рав-
на на 1 кг.

отговор: rmttmâcmttmcQ ë ++λ+= −− )()(
1201

Прилагането на предложените от нас методически подходи способства както за активизация на 
познавателната дейност на учениците по физика, така и за формиране на трайни, задълбочени и ка-



265

методика на обучението по общество и природа

чествени знания за основните физични процеси и закономерности при изучаване на топлинните яв-
ления в осми клас.
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МУлТИсЕНЗОРНИяТ ПРИНЦИП В ОБУЧЕНИЕТО НА сТУДЕНТИТЕ – 
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abstract: multisensory principle is used into the teaching and learning process in order to activate more 
sensory systems of the learners. The more sources from the environment are „providers“ of information, the more 
effective is the process of knowledge building. The students obtain information on the environment through 
their senses – sight, smell, touch, hearing, taste. The more senses involved in the learning process, the greater the 
possibility to learn and remember permanently necessary knowledge. Some ideas for introducing students to flora 
and fauna world through the application of multisensory principles is suggested in this article. 

Keywords:multisensory principle, multisensory teaching, students

началният учител има важна роля за изграждането на подрастващите. той със своите енцикло-
педични познания е един от най-значимите и успешни творци на личността, затова неговата под-
готовка трябва да бъде на необходимото ниво. голяма част от учебното съдържание по роден край, 
околен свят, човекът и природата, които се изучават в 1. – 4. клас е свързано с природната среда. то-
ва налага студентите – бъдещи педагози да придобият задълбочени знания и умения, свързани с при-
родата. те трябва да им осигурят необходимата компетентност, за да могат да осъществят ус-
пешно обучението на малките ученици по тези учебни предмети в бъдеще. 

знания за природата студентите придобиват в рамките на учебната дисциплина Природозна-
ние, която изучават в първи курс. чрез нея те обогатяват знанията си за природата, за връзката 
между живата и неживата природа, за опазването на природната среда, като научната информация 
и научните знания, които студентите получават са съобразени с тяхната бъдещата професионал-
на дейност в началното училище.

в процеса на обучението по Природознание се залага на „златното правило на учителя“, форму-
лирано от я. а. коменски във велика дидактика [3]: „всичко, доколкото е възможно, да се представя 
на сетивата и именно: което се мирише, на мириса, което се вкусва, на вкуса, което се пипа на опи-
па, а което може да се възприеме едновременно от няколко сетива, то трябва да се поднесе като та-
кова“. в съвременната педагогическа литература като особено полезен се посочва мултисензорният 
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принцип. според я. мерджанова „мултисензорният принцип обосновава възможностите за едновре-
менно получаване, преработване и преобразуване на информацията от различните сензорни систе-
ми“ [4] (фиг. 1).

в процеса на мултисензорното обучение информацията се усвоява като се включват едновре-
менно по възможност всички канали на възприятието: слух, зрение, осезание, обоняние, вкус.

 

 
Възприемане на света Осезание Обоняние 

В
кус 

Зрение 

С
лух 

Фиг. 1. Схема на каналите за възприемане на информацията
едновременното използване на повече сензорни системи при обработването на информацията 

улеснява, ускорява и разнообразява процеса на усвояване на знанията. колкото повече източници от 
заобикалящата ни среда са „доставчици“ на информация, толкова по-ефективни са интелектуални-
те възприятия, а това води до повишаване качеството на обучението. видът им се определя от раз-
личните дейности, които провокират различните сензорни системи [1].

обучението, подчинено на мултисензорния принцип, е такова обучение, което е „насочено към 
формиране и активизиране на способностите на обучаемите едновременно да обработват, преобра-
зуват и да използват информация от различните си сензорни системи в процеса на познание и на ре-
шаване на проблеми. резултатът от това обучение представлява изградена мултисензорна компе-
тентност и развити метамисловни (когнитивно-афективни) и поведенчески системи [4]. 

според г. иванов [2] се различават две равнища на мултисензорна компетентност. Първото 
равнище включва способности да се обработва и използва информация от сензорните системи в про-
цеса на познание, вземане на решение и определяне на поведение при директно приемане на сигнали-
те от съответната сензорна система и от анализаторите. това означава, че за такава компетент-
ност мултисензорно ще бъде обучението, което осигурява едновременно въздействие върху повече 
сензорни системи. 

второто равнище предполага способности за обработка и използване на информация, която оба-
че не постъпва директно от анализаторите. тя се „създава“, тя се поражда и заражда в самите сети-
ва и в съответните мозъчни центрове, провокирани и задействани дори само от едно непосредстве-
но усещане. останалите са вторични, допълнително виртуализирани от мислещото и креативно 
човешко цялостно светоусещане въз основа на опита и въображението. човек прави така, че само по 
чуване да може и да предположи (предишно познание, опит и въображение) аромата и да помирише; да 
си представи и да види (зрителна система); да почувства и да изпита (висцерална система); да усети 
и да проектира движение, промяна (кинестетична система) и т.н. [2]. 

мултисензорното обучение предлага възможности за активно стимулиране на възприятията и 
ума чрез организиране на такъв тип образователен процес, при който стимули от различно естест-
во атакуват психиката на обучаваните, за да предизвикат множество реакции, които да подпомог-
нат познавателното развитие на личността.

студентите получават информация за природната среда чрез сетивата си. това, което може да 
се види на практика е по-добро от това, което може да се обясни на теория. колкото повече сети-
ва са включени едновременно в процеса на учене, толкова повече се увеличава вероятността да се ус-
воят и запомнят трайно необходимите знания. за да се реализира мултисензорният принцип в про-
цеса на обучение на студентите при запознаване с растителния и животинския свят се използват 
възможностите както на различните организационни форми на обучение, така и на включването на 
разнообразните дейности. 

в аудитория се провеждат лекциите и по-голяма част от семинарните упражнения по природоз-
нание. за да се обезпечи първото равнище на мултисензорна компетентност в обучението на сту-
дентите, което е свързано със способността да се обработва и използва информация от различните 
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сензорни системи в процеса на познание е необходимо да се осигури едновременно въздействие вър-
ху повечето от тях. затова се стремим да визуализираме информацията максимално чрез използва-
не на натурални нагледни средства, видеофилми, мултимедийни презентации, схеми, създаване на ми-
словни карти. нагледността се съпровожда и от традиционни методи на обучение – обяснение, раз-
каз, беседа. 

за да се осигури едновременното участие на повечето сетива в процеса на познанието, част от 
часовете по природознание се провеждат в природен парк „Шуменско плато“. там студентите се за-
познават с най-характерните растителни видове като се обръща внимание на морфологията на рас-
тенията. във връзка с това бъдещите педагози посещават част от дендрологичната пътека, изгра-
дена в рамките на парка. По нея те виждат различни растителни видове (фиг. 2), наблюдавайки ги те 
се запознават и по-лесно запомнят техните характерни особености – форма на листата, жилкуване 
на петурата, вид на плода. По този начин студентите придобиват и умения да разпознават различ-
ни растителни видове, да определят вида на растенията според стъблото, според петурата, разпоз-
нават различни жилкувания, плода на растителните видове. този начин на придобиване на знания за 
растенията дава възможност едновременно да се използват различните сетива: слух, зрение, обоня-
ние, осезание, при възможност и вкус.

на студентите се предоставя се възможност сами да изследват различни растителни видове, да 
извършват проучвателска и събирателска дейност (фиг. 3). това надгражда техните знания за расти-
телния свят и способства за изграждане на правилна представа за различни растения, формиране на 
умения за различаването им, за разпознаване на вида им според стъблата, според листата или плода, 
обогатява се тяхното сетивно познание. Придобитите по този начин знания и умения са по-трай-
ни и дават възможност за компетентно преподаване на учебното съдържание, свързано с растител-
ния свят.

Фиг. 2. Полски клен

Фиг. 3. Студенти по дендрологичната пътека

с животинския свят студентите се запознават в информационния център на ПП „Шуменско 
плато“. там те получават информация за обитателите на територията на парка като се акценти-
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ра на някои характерни особености както в устройството им, така и в поведението им. в инте-
рактивната зала на центъра имат възможност и да чуят гласовете на повече от 40 вида птици, из-
ползвайки телефона за разговор с птици (фиг. 4), да се запознаят с приспособленията на животните 
за живот в различна среда. 

второто равнище предполага способности за обработка и използване на информация, която не 
постъпва директно в анализаторите. тя се „създава“, тя се поражда и заражда в самите сетива и в съ-
ответните мозъчни центрове, провокирани и задействани дори само от едно непосредствено усе-
щане. това означава например, че само след чуване на определен звук, може да се предположи вида на 
животното, да се почувства или проектира движението му. а това е същността на творческото 
правене на нещата. за покриването на това равнище се използва намиращата се в центъра интерак-
тивна диорама „гласовитите обитатели на Шуменското плато“ (фиг. 5). тя дава възможност сту-
дентите да разпознават животните, обитаващи гората (елен, диво прасе, прилеп и др.) по звуците, 
които издават, да определят кога, в какъв период могат да се чуят тези звуци. 

в залата обучаемите могат да проверят и доколко разпознават животните по следите, които 
оставят (фиг. 6). тук е заложен проблем, а това предполага активна мисловна дейност, при която ос-
вен усвоени знания, е необходимо да се владеят и интерактивни методи за намиране на решения.

Фиг. 4. „Телефонен разговор с птиците“ Фиг. 5. Диорама „Гласовитите обитатели на гората“

допълнителна информация за парка и за другите защитени територии в страната студенти-
те получават от експерти на ПП „Шуменско плато“. в информационния център разполагат с раз-
лични книги и материали както за ПП „Шуменско плато“, така и за други паркове, резервати, защи-
тени местности, откъдето студентите сами подбират интересна за тях информация за природ-
ната среда. на обучаемите се предлагат и различни дидактични материали, чрез които се затвърдя-
ват получените знания за растителния и животинския свят. експертите от дирекцията на пар-
ка дават информация и за предстоящи конкурси и мероприятия, в резултат на което студентите 
с готовност се включват в тези от тях, които са свързани със залесяването (фиг. 7) и почистване-
то на парка. 

Фиг. 6. Разпознаване на следите на животните
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Фиг. 7. Залесяване
всички тези дейности дават възможност за възприемане на информацията с по-голяма част от 

сетивата, което спомага за по-лесно усвояване и надграждане на знанията за природата, за изгражда-
не на правилни представи за растенията и животните, формиране на умения за тяхното различава-
не и класифициране по определени признаци, което води до постигане на една по-висока компетент-
ност на студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Придобити-
те по този начин знания и умения за природната среда са по-трайни и обучаемите успешно ги из-
ползват и прилагат при разработване на уроци и проекти в следващите години при изучаване на дру-
ги учебни дисциплини като методика на обучението по природознание и родинознание, извънкласни 
форми на обучение по природо- и родинознание и др.

чрез формите за самостоятелна работа студентите придобиват умения за хербаризиране на 
растения и за създаване на картотеки на различни групи организми, което способства и за развитие-
то на творческия им потенциал като бъдещи педагози. 

използването на мултисензорния принцип при запознаването с природната среда съдейства за 
активизиране на познавателната активност на бъдещите педагози, повишаване на интереса им да 
проучват, събират и обобщават информация за различните организми и тяхната среда на живот. 
По този начин студентите възприемат природния свят в неговата цялост, с неговите форми и 
цветове, на чиято основа се осъществява аналитичното възприемане. в резултат на това те регис-
трират по-високи учебни резултати, ангажира се вниманието им и трайно се повишава интересът 
им към темата за природата и нейното опазване.
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abstract: The report reveals the significance of scavenger hunts and treasure hunts for knowledge acquisition 
and development of hands-on skills in primary science education. The possibilities of the educational game 
„Treasure hunt“ are presented, as well as the research activities, carried out individually or in small groups. The 
use of internet sources in the process of finding information, related to the nature, is considered. methodological 
options, applied in the educational process on the subject „man and nature“ in the primary grades are suggested. The 
benefits of the scavenger hunts and treasure hunts activities are outlined, and the necessity of their implementation 
in the process of active learning, are justified.
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какво се случва с деца, които нямат контакт с природата? в най-добрия случай те се чувстват 
неудобно, като случайни посетители или дори натрапници, когато са навън. каква връзка биха мог-
ли да имат тези деца с природата, след като не я познават и на практика не са се докосвали до нея?

има доказателства, че такива деца са склонни да страдат повече от депресия и апатия към окол-
ната среда [10]. следователно учениците имат нужда да опознаят и да се докоснат до природата. 
но във век, в който резултатите от тестовете и постигането на стандартите са приоритет в 
обучението, за учителите е все по-трудно да прилагат моделите на активно учене [5]. 

за разлика от традиционната класна стая, при активното учене, учениците сами конструират зна-
нията и значенията от своите преживявания, а стратегиите на преподаване подпомагат децата при из-
граждането на умения за критично мислене, наблюдение, разбиране и проучване на природата [14]. 

1. роля на проучването в природонаучното обучение в началното училище.
ученето чрез проучване се базира на различните подходи, чрез които учениците изучават при-

родата и предлагат обяснения, основани на доказателства от техните изследвания. в контекста на 
обучението, това включва дейности за активно учене, чрез които децата овладяват знания, разби-
рат научните идеи, както и начините за изучаване на природата [11]. с други думи, ученето е акти-
вен, конструктивен процес на разбиране. в допълнение на това, резултатите от ученето не зави-
сят от материала, който преподавателят представя, а от възможностите на учениците да тър-
сят информация, от техния опит и съществуващи знания [7]. учейки по този начин, децата:

 y са мотивирани от научно-ориентирани въпроси;
 y дават приоритет на доказателствата;
 y Формулират обяснения от доказателства;
 y оценяват своите идеи в светлината на алтернативни обяснения;
 y общуват и аргументират обясненията си [12, 13].

когато ученето е базирано на проучвания, учениците описват обекти и явления, конструират 
обяснения, тестват тези обяснения по отношение на съвременните научни знания и споделят свои-
те идеи с останалите. те идентифицират своите предположения, използват критичното и логиче-
ското си мислене и обмислят алтернативни обяснения. По този начин, учениците активно изграж-
дат своето разбиране за науката като комбинират научното знание с аргументирането [9].

активното учене чрез проучване осигурява възможности на децата да развият умения, които ще 
им бъдат необходими през целия живот като например: да се справят с неясни проблеми и да намират 
решения, да се изправят пред предизвикателствата и да търсят решения в настоящето и бъдещето.
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за овладяването на посочените умения, е необходим системен подход, който да подготви учени-
ците за решаването на проблеми и за учене през целия живот [4]. важна стъпка в тази насока е разви-
тието на умения за издирване на информация.

2. издирването на информация в природонаучното обучение в началното училище (Scavenger 
hunt, Treasure hunt) .

„опитах всичко, но не намерих нищо“, е едно от най-честите оправдания на учениците. те също 
добавят, че са питали библиотекаря, но и той не е открил необходимата информация. достъпът до 
интернет допълнително затруднява децата при намирането на най-същественото. ето защо, е от 
изключителна важност да се научат учениците как удобно и безпроблемно да търсят материали. 
един ефективен начин за това е организирането на дейности по издирване на информация чрез по-
ставянето на серия от въпроси, с цел намиране на материали [1]. тази дейност може да се приложи и 
в началното училище като учениците могат да подобрят уменията си да работят и издирват раз-
нообразни материали, с помощта на информационните технологии. децата могат да работят ин-
дивидуално или по групи. когато задачата се изпълнява групово, учениците могат да си разделят въ-
просите, но целта е да работят съвместно, когато съберат необходимата информация. възможно е 
да се предложат и награди за децата (групата) с най-много верни отговори, с цел стимулиране на уче-
ниците да полагат усилия, когато изпитват трудности при намирането на отговори [3].

друга възможност за издирване на информация предоставя играта „лов на съкровища“. Първона-
чално тази дейност се е осъществявала на открито, като игра. за нейното реализиране, учителите 
подготвят списък с обекти, които да скрият, а децата да намерят. всеки отбор получава списъка със 
скрити обекти. Победител е отборът, който пръв открие всички обекти от списъка [8].

играта „лов на съкровища“ може да се изпълнява и онлайн. „съкровището“ е информацията, ис-
тината или знанието, а „ловът“ означава търсенето на информация, или систематичното проучва-
не. с други думи, „ловът на съкровища“ е изследователска дейност, чрез която учениците система-
тично издирват информация по дадени въпроси [7]. 

3. Приложение на дейностите по издирване на информация в природонаучното обучение в на-
чалното училище.

темите, свързани с опознаването на природата предоставят многобройни възможности за фор-
миране на умения за издирване на информация.

По темата „свойства и употреба на веществата“, учителят може да предложи на учениците да 
идентифицират определени обекти вкъщи, да ги опишат и според размера им да ги донесат в учили-
ще, да ги снимат или да ги нарисуват. за целта, децата получават работен лист – диаграма за „лов на 
съкровища“. във всеки квадрат учениците трябва да поставят снимка или да нарисуват:

 y нещо гладко;
 y нещо грубо, неравно;
 y нещо меко;
 y нещо яко, жилаво;
 y нещо крехко, чупливо;
 y нещо леко;
 y нещо еластично, разтегливо;
 y нещо прозрачно;
 y нещо тежко.

Преди да започнат своето проучване, учителят представя на децата разнообразни материали, 
които се използват за различни цели. някои са тежки и груби – добри са за строителство, а други са 
леки и еластични – могат да се използват за производство на дрехи. учителят насочва вниманието 
на децата към предмети, направени от дърво, метал, стъкло, вълна, пластмаса, гума и камък. децата 
биха могли да потърсят информация в интернет за свойствата на посочените материали, след кое-
то да започнат да попълват работния си лист. след завършване на задачата, учениците обсъждат 
резултатите и ги сравняват с тези на своите съученици [15].

друга възможност за приложение на дейностите по издирване на информация, предоставя обобщи-
телният урок „връзка между основните жизнени процеси“. за целта, учителят подготвя малки лист-
чета, на които са надписани функции на различните части на растенията (например: прикрепва се; ба-
лансира; съхранява; придава цвят и др.). на следващ етап, класът излиза навън и се разделя на малки гру-
пи. всяка група тегли листче с някоя от описаните по-горе функции. учениците се насочват към из-
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брана от тях местност и търсят доказателства за изтеглената от тях функция. след 10-20 мину-
ти целият клас се събира и осъществява разходка до всяка, избрана от учениците местност. всяка гру-
па обяснява какво е открила, т.е. обяснява съответната функция и от кой орган се извършва тя. след 
като всички групи приключат с разказа си, учителят задава отворени въпроси от типа: „свикнали ли 
сте да наблюдавате природата по този начин? какво е по-различното? с какво е ценно това?“[16].

темите, свързани с природата предоставят възможности и за широко използване на интернет в 
процеса на издирване на информация. По темата за здравословното хранене, учителят може да пред-
стави на учениците следните загадки (фиг. 1).

1. това хранително вещество може да се намери в зърнените храни, а слънцето подпомага из-
граждането му в човешкото тяло. _____________
2. тийнейджърите се нуждаят от това вещество, за да имат здрави и силни кости. _______
3. това вещество, което се намира в плодовете и зеленчуците, засилва имунната система. 
__________
4. този витамин в подпомага тялото при изграждането на нови клетки. _______
5. тъмножълтите и зелени зеленчуци са важен източник на този витамин. ________

отговори:
 y витамин с;
 y Фолиева киселина; 
 y витамин а; 
 y витамин D; 
 y калций.

Фигура 1. – Загадки за издирване по Интернет на тема „Здравословно хранене“

за да улесни учениците, учителят може да предостави верните отговори, но в разбъркан ред, а 
на децата да се постави задачата да открият верния отговор чрез издирване на информация в ин-
тернет[17].

от представените методически предложения проличава, че дейностите, свързани с издирване на 
информация имат множество предимства пред традиционното обучение. те позволяват на учени-
ците да:

 y развият положително отношение към науката и да подобрят постиженията си;
 y разбират по-добре учебния материал и да развият критичното си мислене;
 y дискутират, работят съвместно със съучениците си и да вземат решения за резултатите от 

работата си;
 y Планират и организират сами работата си;
 y изпробват своите идеи и решават проблеми;
 y развият комуникативните си умения;
 y задават въпроси, размишляват и оценяват работата си [2,6].

всичко това предполага използването на дейностите по издирване на информация с цел овладява-
не на знания, развитие на умения за проучване и формиране на положително отношение към приро-
донаучното обучение в началното училище.
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abstract: The problems and the achievements of homeland science education at Dobrich college are viewed. 
The place and the role of the Bulgarian traditions and customs in teaching homeland science to future teachers is 
appointed.

The curricula of the pedagogical specialties at Dobrich college, Shumen university have included the optional 
subject homeland science for years. This gives opportunities for the acquisition of the necessary knowledge 
about the past of the home place, genealogy, the material and spiritual culture of the Bulgarians. The lectures and 
seminars pay special attention to Bulgarian traditions and customs.

The university, the school and the kindergarten are institutions that reflect changes in society, create conditions 
for children and young people’s socialization in order to develop moral and cultural values determining attitude in 
the democratic society. modern children and young people are in a rich stimulating medium that builds the typical 
features of the character. all need social contacts in order to keep and understand their generic belonging, the 
traditions and customs that have preserved the Bulgarian spirit and nationality. These institutions can effectively 
fulfill their social mission only if they are adequate to the modern societal needs; if they educate children as citizens 
that conserve and further develop the values kept generations on end in order to develop a better world.
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в учебните планове на педагогическите специалности в Шу – колеж – добрич дълги години е вклю-
чена избираемата дисциплина „краезнание“. това дава възможности за придобиване на необходимите 
знания за миналото на родния край, генеалогията и материалната и духовна култура на българския 
народ, формирала се през вековете назад. специално внимание в лекциите и семинарите се отделя и 
на българските традиции и обичаи.

в своето хилядолетно съществуване, човечеството винаги се е стремяло към красота и нрав-
ствено съвършенство. Прекрасното е винаги около нас – в природата, в човешките взаимоотноше-
ния, в изконните морални ценности, съхранени в народните обичаи, традиции и празници.

народните обичаи и традиции са обществени явления за предаване на общочовешки и национал-
ни ценности от поколение на поколение. какво представлява обичаят? това е стар общоприет на-
вик, установен по традиция и вкоренен дълбоко в бита, особено на селяните, вид обществена дис-
циплина, исторически създала се и разпространила в обществото или колективна форма на дейст-
вие, повтарящи се в определени обстоятелства. въпреки цялото си разнообразие и сложност, соци-
алният живот се характеризира с честа повторяемост на сходни ситуации, които изискват от хо-
рата еднотипни постъпки. общоприетите навици на труд, повтарящи се в рамките на едно обще-
ство, форми на обществено полезна дейност, брачно-семеен живот и взаимоотношение на хората в 
бита, религиозни ритуали и други подобни. обичаят представлява елемент на приет от общество-
то начин на живот. той се е подчинил на точно определени закономерности утвърдени от социална-
та практика и е разпределен във времето при фиксирана последователност. Понякога обичаят трае 
два, три и повече дни.

а какво е традицията? Произлиза от латинската дума „trado“, „traditio“ – предаване. традицията 
по свой смисъл и съдържание представлява своеобразна форма на възпитание чрез самоизява и общу-
ване на възрастни и деца. Tя е наследен или създаден и поддържан от дълго време обичай, предание, на-
родна традиция, т.е. разновидност на обичая. тя се отличава с особена устойчивост и насочени уси-
лия на хората да запазят неизменни наследените от предходни поколения форми на поведение. веко-
ве наред народът ни е черпил от моралните ценности на християнската вяра и народните обичаи и 
традиции, възпитавайки поколенията.

днес в периода на преход към нови форми на образование и възпитание, в условията на цялостно 
преобразяване на досегашните навици, норми на поведение, нагласи към света и хората сме свидетели 
на нарушени контакти между семейство и общество, на липса на духовна връзка с миналото в про-
цеса на социализация, затова сега пред нас стои въпросът как да изградим личности, които да са от-
говорни пред обществото. личности, социалното поведение, на които да е съответстващо на духа 
на мир, разбирателство, толерантност и демокрация, уважение и внимателно отношение към близ-
ки и възрастни.

за съжаление нашата образователна система е длъжник на националното ни наследство. малко са 
педагогическите факултети и колежи, които да представят стройна система за изучаване на етног-
рафското ни наследство. Похвални са опитите на отделни учители да възраждат нашите христи-
янски и народни традиции и обичаи. те са недостатъчно използвана до сега форма за изграждане на по-
ложителни взаимоотношения между училището, детската градина и семейството. със своята син-
кретичност народните обичаи и традиции са социализирали детската и младежка личност от веко-
ве, усвоявали са нравствени добродетели от моралния кодекс на българина.

университетът, училището и детската градина са институции, призвани да откликнат пър-
ви на промените в обществото, да създадат условия за социализация на децата и младите хора за из-
граждане на морални и културни ценности, определящи поведението в демократичното общество. 
съвременното дете и млад човек са заобиколени от богата стимулираща среда, която изгражда ти-
пичните черти на характера. всички имат потребност от социални контакти за опазване и разби-
ране на своята родова принадлежност, на традициите и обичаите, съхранили българския дух и народ-
ност. тези институции могат да изпълняват ефективно своята социална мисия само ако отгово-
рят адекватно на новите обществени потребности, свързани с подготовката на децата като бъде-
щи граждани, които да пренасят, съхраняват и доразвиват всичко ценно, натрупано от предходни-
те поколения и да изградим един по-добър свой свят.

народните обичаи и традиции са източник, чрез който се въвеждат изконните човешки добро-
детели, необходими за изграждане моралният облик на българина. в условията на тежка икономическа 
и нравствена криза, когато добродетелите характерни за народа са изместени от завистта, мизе-
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рията, егоизма, безразличието, антихуманизма и други противоречащи на християнския морал е не-
обходимо да потърсим по-дълбоки корени и да повлияем положително на междуличностните взаимо-
отношения между децата в детския колектив, детските градини и вътре в семейството.

за да запазим българското и непреходното ние трябва да адаптираме към новите критерии на 
двадесет и първи век, т.е. да избираме такива същностни елементи, които да носят основната идея 
на обичая и традицията. тези елементи трябва се поднасят точно, ясно, силно емоционално, за да 
създадат необходимия интерес към обичая и традицията, за да изградят и формират положителни 
нравствени добродетели като уважение и обич към близки роднини и връстници.

обичаите, традициите и свързаните с тях обреди са сплотявали българското семейство, възпита-
вали са у децата чувство на любов и привързаност към дома, което грижливо се е пазело. строго фикси-
раната обичайно-обредна система е формирала етнопедагогиката на българина. тя включва в себе си ка-
лендарно-обредна система (свързана със земеделския труд и слънцестоенето) и семейната обичайна об-
редна система (независима от календарната, обслужваща човека от раждането до смъртта).

Православната християнска религия и народните обичаи и традиции, натежали от дълговечна-
та мъдрост са запазили обединяващото си начало, в което са заложени нравствените добродетели, 
упованието в родовия корен и семейството, а от там и формирането на национална принадлежност 
и самочувствие.

Българските обичаи са специфични за България, разнообразни или постоянно повтарящи се дейст-
вия на народа, свързани с почитането на бога, свети мъченици, национални герои, природата, здраве-
то на хората, гонене на зли духове и т.н. хората от поколения предават устно историите, свързани с 
тях, като по този начин запазват националната култура и наследство. народното творчество пома-
га децата да почувстват красотата на природата, мелодичността на езика ни, да обикнат народни-
те нрави и обичаи, за да му станат близки за цял живот. ако се намери пътя, които приближава деца-
та в ранните години към народните творения, към най-добрите образци от песни, приказки, предания, 
гатанки, пословици, поговорки, то възпитателното въздействие ще се окаже по-силно, а добротата, 
честността, трудолюбието, уважението, коректността – по-достъпни в поведението.

в колеж – добрич студентите – колежани от специалностите „ начална педагогика и чужд език“, 
„ Предучилищна педагогика и чужд език“ и „ начална педагогика и информационни технологии“ имат 
възможност да получат задълбочени познания за календарните празници и обичаи, семейните оби-
чаи и обреди, обичаи и обреди за дъжд, народното облекло и народната храна и хранене. в семинари-
те и практическите упражнения се акцентира на предизвикващите особен интерес теми, като оби-
чаите, свързани с най-големия пролетен празник в добруджа – гергъовден, русалската неделя, еньов-
ден, сирни заговезни и други. студентите активно се включват в разнообразни форми за провежда-
нето им. изготвят реферати, съобщения за особеностите на практикуваните в тяхното населе-
но място празници, обредни практики и обичаи. всеки студент задължително подготвя и предста-
вя пред колегите си родова схема на собственото си родословие. Придобитите знания и умения фор-
мират ново отношение и нагласа в бъдещата им реализация като педагози в детската градина и на-
чалното училище. 

обичаите и традициите са „отворена“ образователно-възпитателна система. тя се характери-
зира с приемственост, с богата символика, с дейно участие и формирана активна личностна пози-
ция. това е възпитание и самовъзпитание, когато „хората проявяват взискателност към себе си вър-
ху основата на естествен и непринуден стремеж да се „слеят“ със себеподобните си и в същото вре-
ме да подчертаят своята личност, да се реализират по-пълно и да почувстват признанието на тази 
реализация, да покажат обичаите и уважението към обкръжаващите ги.

за съществуването на добра съвременна образователно-възпитателна система е важно да се за-
пази традицията на взаимодействие и взаимозачитане. за да бъде образователната ни система адек-
ватна на съвременните европейски изисквания, е необходимо да се върнем към корените на православ-
ните религиозни традиции в обучението и възпитанието. училището е посредникът, който преда-
ва на новите поколения натрупаните през предходните векове нравствени ценности. образование-
то на студенти, учениците и децата не трябва да дава само знания и информация, а и да разпалва в 
сърцата им стремеж към истинското нравствено чувство на любов към ближния, към родината и 
към нейната история и култура.
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abstract: effective activity of the modern teacher depends on the preparation and the building of the profes-
sional pedagogical competence.

in the present article is examined the relationship between educational knowledge of the students about plants 
and the educational knowledge of the pupils in relevant subjects at an early stage.

The work is based on the following hypothesis: if the methodological preparation of the students – future pri-
mary teachers in nature knowledge about plants is realized in a system that includes the spiral approach and the 
fundamental ideas in nature knowledge, the students will have the necessary theoretical and methodical knowl-
edge to apply them in practice and to realize preparation of the students at an early stage.

The subject of the research are the knowledge, the abilities, the relations of the students about plants connect-
ed with the disciplines „nature knowledge“ and „methodic of education in nature knowledge and homeland stud-
ies“ (part nature knowledge) and knowledge of the pupils from the primary school about plants in the subjects 
connected with nature knowledge.

Keywords: methodic, students, pupils, nature knowledge

ефективната дейност на съвременния учител зависи от предварителната подготовка и изграж-
дането на професионална педагогическа компетентност. 

методическото познание е важен компонент в цялостната подготовка на бъдещия учител. за 
израстването на студентите като добри бъдещи учители, които могат да представят учебното 
съдържание, свързано с природната среда, е необходима подготовка, включваща усвояване на систе-
ма от знания, умения, принципи, методи, подходи и форми на работа. заедно с теоретичната под-
готовка бъдещите учители усвояват и редица практически знания и умения в сферата на професио-
налната дейност.

в настоящата статия се разглеждат знанията на студентите – колежани за растителен свят 
и приложението им в практическата работа с учениците по съответните предмети в началното 
училище.

във връзка с това отбелязваме, че пред методиката на обучение по природознание като частна 
дидактика стоят за решаване редица проблеми. един от тях се отнася до знанията по специалната 
методика. необходима е организация на учебното съдържание по методика на обучението по приро-
дознание, която да засяга преди всичко структурата на знания. учебният материал, предоставен на 
студентите, да се изложи във форми, които ясно, лесно и точно се възприемат. в настоящата ста-
тия представяме разработена „система за методическа подготовка по природознание на студен-
тите – бъдещи начални учители“. тук се спираме само на глобалните теми, свързани с растителен 
свят. системата осигурява възможност на студентите за усвояване на методиката на обучение в 
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цялостна система и спираловиден път за формирането на знания, умения и отношения в съответ-
ствие с водещите идеи в сферата на природните науки. обект на изследването са знанията, умени-
ята, отношенията на студентите, свързани с дисциплината „методика на обучението по приро-
дознание и родинознание“ (част природознание – растителен свят). основните задачи на работа са 
следните:

1. Проучване на научна, педагого-психологическа и методическа литература по темата. 
2. използване на онтодидактически подход при разработване на система за методическа подго-

товка по природознание (представяме растителен свят) на студентите – бъдещи начални 
учители, основаваща се на спираловидния подход и фундаменталните природонаучни идеи. 

3. изследване на връзката между учебното знание на студентите по методика и учебното зна-
ние на учениците по съответните учебни предмети в начален етап.

методи на изследване: теоретичен анализ и синтез, наблюдение, моделиране, метод на тестове-
те, елементи на педагогически експеримент, математико-статистически методи.

изследването премина през три етапа.
Първият е проучвателен и включва работа с теоретичните източници, свързани с проблема, 

а именно: дисциплинарността в науката, фундаменталните природонаучни идеи, холистичният 
подход в познанието, ноосферата като етап на познанието на света около нас . Анализира се сис-
темно-структурният подход в познанието .

вторият обхваща изграждането на система за методическа подготовка на студентите по при-
родознание. Проследява се спираловидното разгръщане на знания за учениците. Проследява се връзка-
та нежива-жива природа. 

третият етап е изцяло посветен на проверяване на системата – организация, провеждане, ана-
лиз и обработка на резултатите от изследването. той бе проведен със студенти от колеж – добрич, 
които се подготвят за начални учители и с ученици от две училища в добрич.

усвояването на знания за растителен свят се осъществява основно по дисциплините природоз-
нание и методика на природознание. 

в науката всяко научно направление илюстрира обобщен и теоретично осмислен опит, натру-
пан в процеса на историческото развитие на човечеството. „от съвременно гледище всяка наука 
представлява система от знания за дадена област от обективната действителност. в тази систе-
ма от знания влизат основни факти, понятия, закономерности и закони, теории и идеи“ [ 1, с.7]. в 
процеса на обучение във висшето училище студентите усвояват научни знания. учебните дисци-
плини, изучавани от студентите, не изчерпват всички достижения на съответната наука. При раз-
работената система в учебната програма е подбирана и включена основно тематиката, която е не-
обходима за професионалната реализация. интегративните тенденции в познанието имат значе-
ние за усъвършенстване на структурата на учебното съдържание. усъвършенстването на личност-
та в образованието е осигурено от непрекъснато актуализиране на научните резултати и подходи 
във всички области. адаптирани са знанията за целите на образованието. При подбора на учебното 
съдържание за формиране на знания у студентите преди всичко имаме предвид холистичния подход 
към природните знания, които моделираме за целите на обучението по методика на обучението по 
природознание.

специализиращата дисциплина, по която се усвояват знания за растенията е природознание. 
учебното съдържание по природознание за обучението на студентите също е конструирано чрез 
холистичен подход. той предвижда факти, процеси, явления, закономерности и закони в областта на 
различните науки, идеи, които ги свързват и които илюстрират единение между науките: тези за 
живата и неживата природа, идеите за цялостен свят. тук студентите получават знания за расти-
телния свят. изучават морфологични и физиологични особености на растенията, отделни групи и 
представители.

При формиране на знания обръщаме специално внимание на методиката на обучението по при-
родознание в системата на методическите дисциплини в учебния план на студентите – бъдещи на-
чални учители. тя влиза в системата на педагогическите науки, но тя се развива в тясна връзка с би-
ологическите, химическите и физическите науки. в процеса на обучение у студентите се формират 
знания и умения да осъществяват обучението по учебните предмети роден край, околен свят, чо-
векът и природата в началните класове, като се ръководят от държавните изисквания и водещите 
фундаментални идеи. знанията за природата се разгръщат в процеса на обучението на студенти-
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те по спирала – спирала на познанието. тя предвижда за изходна позиция знанието за земната сфера с 
компонентите литосфера, хидросфера и атмосфера. знанията се надграждат по принципа на спира-
лата. така се формират знания и умения за подготовка на учениците и изграждане на цялостна кар-
тина за света. съществува съответствие при спираловидното разгръщане на знанията за ученици-
те, изучавани по учебните предмети в етап начален и спираловидното разгръщане на знанията за 
студентите от модулите на разработената система: знания за атмосфера, знания за хидросфера, 
знания за литосфера и знания за слънчева система, изучавани по дисциплината методика на обуче-
нието по природознание и родинознание (част природознание). знанията за растенията се изучават 
в предложените от нас модули: хидросфера и литосфера; съответно в темите: запознаване с расте-
нията във водата; запознаване с растенията на сушата. 

с тези глобални теми се цели студентите да актуализират усвоените преди това знания по спе-
циализиращите дисциплини природознание и екология, които дават теоретична подготовка, необ-
ходима като основа, върху която се разгръща методическата подготовка. 

за разработване на всяка от темите са създадени структурно-логически схеми. Построяването 
на структурно-логическа схема на темата откроява мястото на учебното съдържание, свързано с 
усвояването на определени понятия и връзките между тях. структурно-логическите схеми по те-
мите от учебната програма за студентите се построяват на базата на: 

 y знанията на студентите по специализиращите дисциплини: природознание i част – нежива 
природа, природознание ii част – жива природа, екология и опазване на околната среда, хигиена 
и здравно възпитание; 

 y знанията на студентите относно държавните образователни изисквания и учебните програ-
ми по предметите в началното училище, както и познаване на съответните учебници в начал-
ното училище; 

 y онтодидактически и дидактически трансформации на знанията в сферата на природознание-
то, интеграция на различни равнища на знанията.

на базата на структурно-логическите схеми са разработени спиралите, по които се изграждат 
знанията. на Фиг. 1 е представен модел на спираловидно разгръщане на знанията за растения на су-
шата. знанията са разгледани в съответствие с водещите идеи.

идеи

 холистичен поглед

опазване на околната среда

връзка между нежива и жива природа в 
аспекта на раститения свят

растения и биотоп

взаимодействие на растенията с 
околната среда

жизнени процеси при растенията

хранителни взаимоотношения

групиране на растенията 
(дървета, храсти, треви)

отглеждане на растенията, грижи

уствойство на растенията, 
органи

растителни видове в 
България Природата непрекъснато се променя и развива.

Цялостна картина на света. Природата 
непрекъснато се променя и развива.

Запазване.

Природата непрекъснато се променя и 
развива. Цялостност на биосферата.

Единство между организъм и среда 
(единство на неживата и живата природа).

Единство между организъм и среда. 

Единство между организъм и среда. 

Единство между организъм и среда.

Единство между организъм и среда. 
Цялостна картина на света.

Единство между организъм и среда. 
Цялостна картина на света. ОВПС.

Единство между организъм и 
среда. Цялостна картина на света. 
ОВПС.
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Фигура 1. Спираловидно разгръщане на знанията за растения на сушата

на базата на проучванията на структурно-логическите схеми и спиралите се осъществява ме-
тодическата работа по темите. „в университета преподавателят прилага високите технологии в 
своите лекции и упражнения. той ангажира активността на студентите, проявява гъвкавост, мо-
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билност, индивидуален подход, практически приложими методи, форми, подходи и похвати“ [по 2]. 
Преподавателят засилва индивидуалния подход, творческите способности на студентите и чрез 
самостоятелна дейност и активни форми на работа. 

във връзка с методическата подготовка са разработени задачи по посочените теми от растите-
лен свят. всяка от темите започва със задачи, свързани с актуализиране на основни понятия по те-
мите. това е важно изискване тъй като студентите – бъдещи учители трябва да могат с помощта 
на методическата подготовка да изградят достъпни за възрастта на децата от началната възраст 
знания за растителния свят. По време на семинарните упражнения спираловидно се разгръщат по-
нятията, които се формират във връзка с изучаване на растения във водата, растения на сушата, 
усвоявани при изучаване на учебните предмети роден край, околен свят и човекът и природата чрез 
дискретно използване на водещите идеи. цели се студентите да усвоят и затвърдят методиката 
на преподаване и да се формират умения и навици за провеждане на логико-дидактически анализ на 
учебното съдържание. така се изгражда цялостна (холистична) представа за растителния свят и ус-
вояване на методиката на преподаването й. 

с методическата работа по темите се изграждат следните знания и умения:
 y затвърдяват се научните знания на студентите за растенията и зависимостта им от водна-

та среда и сухоземната среда. студентите получават научни знания за: връзките между жива-
та и неживата природа, растителни органи, групи растения според различни критерии, прис-
пособителните особености на растенията според средата на живот, опазване на растенията 
и др.

 y Представя се спираловидното разгръщане на понятията във връзка с растенията във водата и 
на сушата чрез дискретно използване на водещите идеи. 

 y усвояват се умения за: разкриване на връзката между жива и нежива природа и зависимостта 
на растителните организми от водата и сушата; разкриване на необходимостта от опазване 
на растенията за съществуването на живот на земята.

 y Формират се умения и навици за провеждане на логико-дидактически анализ на учебното съдър-
жание, свързано с растителния свят.

 y усвоява се последователността при надграждане на знания за растенията в етап начален. 
 y усвоява се методиката за групиране на растенията по определени критерии.
 y усвоява се методиката на работа за експериментиране, наблюдение, изследване и описване на 

проведени опити с растения.
 y изграждат се умения за формиране на положително отношение у учениците към природната 

среда.
в заключение ще отбележим, че методическата работа по природознание е съществен елемент 

от академичната подготовка на студентите. тя е ефективно средство за осигуряване на съзнател-
но и трайно формиране на знания, умения и компетенции за бъдещата професионална дейност.

Предложената система за методическа подготовка, която включва и темите за растителен 
свят има следните достойнства: учебното съдържание е обособено в порции, които осигуряват ет-
апно, постъпателно усвояване на знанията по методика на обучението по природознание, отразено 
в спирали, етапност и постъпателност в самостоятелната работа, етапно проверяване на знания-
та и уменията на студентите на всички равнища, отразено в тестовете за проверка. у студенти-
те са изградени знания и умения за спираловидно разгръщане на знанията на учениците в началното 
училище по съответните предмети.
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УЧИлИЩНАТА МРЕЖА НА ПРОГРАМИТЕ „ЕкОУЧИлИЩА“ И „УЧИМ ЗА ГОРАТА“ – 
МОДЕл ЗА УсПЕШНО сЪТРУДНИЧЕсТВО ЗА УсТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ОПАЗВАНЕ 
НА ОкОлНАТА сРЕДА И ЕкОлОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

The School neTWorK of The eco-SchoolS and learning aBouT foreSTS 
ProgramS – a model for SucceSSful cooPeraTion for SuSTainaBle 
deVeloPmenT, enVironmenTal ProTecTion and eco educaTion
Petya Borisova yordanova
mihail lakatnik Primary School, Burgas

abstract: The paper presents the international programs eco-Schools and learning about forests as 
methodology, experience, benefits and possibilities to network and support environmental education and education 
for sustainable development at schools and kindergartens. it proposes involvement of teachers and students in the 
activities of the programs and explains the work and the effects of one innovative resource – the on-line platform 
co2 calculator, which is used to monitor, register and prevent the enormous use of natural resources and save 
them as a way of sustainable and responsible living at school and at home. 

Keywords: eco-schools, environmental education, methodology, electronic platform, co2 footprint

съвременната глобална и национална екологична ситуация налага коренен преврат в отношение-
то на човека към природата, и в теоретичен, и в практически план. При работата по програмите 
„екоучилища“ и „учим за гората“ вземаме под внимание факта, че екологичното образование и въз-
питание е сложен психолого-педагогически процес, насочен към формиране на знания за научните ос-
нови на природоползването, на убеждения и навици за грижливо и разумно отношение към природа-
та, за рационално използване на природните ресурси, за усвояване на нравствено екологични принци-
пи, които мотивират активната жизнена позиция в областта на опазването и възпроизводството 
на околната среда.       

„екоучилища” е международна програма за екологично образование, управление и сертифициране 
на училища с методология от 7 стъпки, основани на стандартите на iSo 14001: 

 y създаване на еко-комитет;
 y мониторинг и оценка на състоянието на околната среда;
 y разработване на еко-план за действие;
 y създаване на еко-код на училището;
 y работа по темите: вода, енергия, отпадъци, Природа и биоразнообразие, здравословен живот, 

транспорт, Промени в климата, местен дневен ред 21, устойчиво развитие;
 y оценка на извършените дейности;
 y Популяризиране. 

„учим за гората” e програма, насочена към повишаване на знанията и обогатяване на дейности-
те, ориентирани към гората. тя има за задача да подготви и възпита всеки човек така, че той в своя-
та трудова дейност, бит, отдих и гражданско поведение да не уврежда гората, а да я пази и обога-
тява като съществена част от заобикалящата ни естествена среда. Програмата стимулира усвоя-
ването на знания за гората, формиране на положително отношение към нея, провокира загриженост 
за биоразнообразието й и необходимостта от неговото съхранение чрез разкриване на нейното зна-
чение за хората.

в международен мащаб училищната мрежа на програмите обхваща над 50 000 училища от 62 
страни с участието на 18 000 000 ученици и 1 000 000 учители. в национален мащаб училищата, ра-
ботещи по програмите са 117.   

Проектът „училищната мрежа на Програмите „екоучилища“ и „учим за гората“ – модел за ус-
пешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образова-
ние“ цели подобряване на работата и повишаване качеството на предоставяните от програмите 
услуги за училищата и детските градини чрез предлагане на материали, обучение и възможности за 
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международни контакти чрез следните дейности:
 y обмен с международната координация на Програмата „учим за гората” – норвегия: посещение 

на най-изявените учители от различни региони, работещи по Програмите, споделяне на ус-
пешни български инициативи, обучение и дейности по най-добрите норвежки практики, посе-
щение на училища за споделяне на опит и установяване на партньорства. 

 y издаване на наръчник на „екоучилища“ и „учим за гората“ за философията и критериите на Про-
грамите, световния опит, български успешни инициативи, примерни уроци с научни и практи-
чески факти, нагледни илюстрации, помощни материали за учители, ученици и родители. 

 y изработване на онлайн инструмент – електронна платформа за мониторинг, в която учени-
ците внасят данни за консумираните от училищата ресурси и следят за осъществените ико-
номии, както и изчисляват въглеродния отпечатък на различни свои дейности, като се стре-
мят да ги оптимизират. 

 y организиране на пет семинара в различни части на страната за популяризиране на Програми-
те, обучение за използване на наръчника и платформата за мониторинг.

 y конкурс за изготвяне на еко-код под формата на плакат.
 y конкурс за ученическа презентация на тема „застрашени видове в моя край”. 
 y отбелязване на инициативата на Програма „учим за гората” „засади дърво за мир” в светов-

ния ден за мир, обявен от оон. 
 y две национални конференции. 

изработената електронна платформа за мониторинг „калкулатор на въглеродния отпечатък 
на вашата дейност“ задоволява потребността на екоучилищата и детските градини от инфор-
мационна база за регистриране и съхранение на събраните данни от измерената консумация на во-
да, енергия, отпадъци и отделените въглеродни емисии и представяне на резултатите и ползите от 
икономии като положително въздействие върху околната среда. в електронната платформа учени-
ците внасят данни за консумираните в училището или у дома ресурси и изчисляват въглеродния от-
печатък на различни свои дейности, като се стремят да ги оптимизират. енергийният мониторинг 
и мониторингът на други използвани ресурси е отлична форма за съхранение на горива, вода и храна 
като се регистрират спестените киловати, кубици и съответните средства. той е успешен похват 
за следене на разходите и постигане на икономии. този мониторинг е задължителен елемент на еко-
училищата. Популяризирането му чрез сайта http://blueflag.bg/calculator/ е възможност той да бъде 
приложен във всички учебни заведения и в домовете на учениците.   

Фигура 1. Въглероден калкулатор

идейната основа и целта на програмите „екоучилища“ и „учим за гората“ са съобразени с трите 
измерения на устойчивото развитие: икономическо, социално и по отношение на околната среда, с 
акцент на последното. Програмите предлагат на учебните заведения, членове на училищната мрежа, 
обезпечаване с методология, материали и техники за успешно образование за устойчиво развитие и 
устойчиво използване на ресурсите.  

литература:
1. www.eco-schools-projects.org , Програма „екоучилища“
2. http://www.leaf-international.org/, Програма „учим за гората“
3. http://blueflag.bg/calculator/, въглероден калкулатор
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ИГРАТА В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИкОВО ОБУЧЕНИЕ

gameS in early foreign language Teaching
Bistra Petrova Poshtova-nikolaeva
Plovdiv university „Paisii hilendarski“, Plovdiv

abstract: games have their place in early language instruction and decisive role in the development 
and teaching of children. as a unique activity it is closest to the child’s nature. games for children represent 
fundamental learning experience. By means of using games in foreign language acquisition which essentially 
repeats the primordial act of learning the mother tongue as the most important in both cases is naming, learning 
to associate objects and concepts with their new names in a foreign language. foreign language teaching handles 
different game techniques, which aim at easier and faster overcoming of the language barrier in communicating 
in a foreign language as well as avoiding boredom and monotony inevitably occurring in a certain psychological 
moment.

Keywords: games, foreign language acquisition

играта е един от фундаменталните духовни елементи на живота. според хьойзинха играта 
е свободно действие, което протича в определено ограничено място, време и настроение. то се из-
вършва в определен ред, който изисква спазването на доброволно приети правила, извън сферата на 
материалната полезност или необходимост. игровото настроение, според авторката, е настрое-
ние на възторг и изолираност, без значение каква е играта – свещена, празнична или просто за заба-
вление. действието се съпровожда от чувство на възвишеност и напрежение и предизвиква радост 
и чувство на отдих [14].

в педагогическата и възрастовата психология и дидактиката играта се класифицира като важна 
активна форма на социализация на учащия се, за неговото включване в системата на обществените 
отношения и социални роли [4,5, 6]. в методическата литература играта се определя като същест-
вено, функционално, емоционално и интелектуално моделиране на действителността [2]. дейст-
вайки под маската на някакъв персонаж в условията на моделираната действителност, детето с же-
лание се включва в играта, като копира реални постъпки и обстоятелства на общуване [1]. 

илка любенова допълва, че за разлика от трудовата дейност играта не е мотивирана от край-
ния резултат. мотивът се намира в съдържанието на самото игрово действие, в игровия процес. де-
тето, според авторката опознава света в играта и чрез играта. то играе и с думите и така се учи 
на тънкостите на езика, усвоява неговата музика. духът на откривателството е дълбоко присъщ 
на децата. в книгата си „от две до пет“ корней чуковски пише, че детето от 2 до 5-годишна въз-
раст иска да бъде колумб на всички америки и да открие всяка една от тях. този откривателски дух 
се проявява ярко в усвояването на чужд език [15]. играта според димитър димитров трябва да бъ-
де приета като уникална човешка дейност, фундаментална особеност на човешкото битие, универ-
сална форма за структуриране на социалните взаимоотношения и цел на предучилищното възпита-
ние [8].

за правилното разбиране както на стимулиращата и мотивиращата функция на играта, така 
и на и обучаващата ѝ функция е необходимо да разграничим играта от понятията „игров метод“ и 
„игрово упражнение“. на този въпрос се спира василка андонова, която подчертава, че главната раз-
лика между играта и игровия метод е, че целта на играта се съдържа в самата нея. Пряк продукт на 
играта са удоволствието, наслаждението, а косвен – самовъзпитанието. в игровия метод целта се 
намира извън пределите на дадена игрова ситуация и резултатът от игровото действие се изразява 
във вид на веществен продукт, художествено творчество или нови знания. основната цел на игро-
вото упражнение според авторката са усвояването и затвърдяването на граматични и синтактич-
ни форми на езика [1].

играта помага за преодоляване на трудностите, които детето изпитва в условията на учебна 
дейност, при това дейност на чужд език. в играта органите на речта и слуха се подготвят за пра-
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вилно възприемане на звуковете и тяхното артикулиране, за развитие на речевите умения и навици. 
играта позволява свободно да се моделира общуването на малките ученици в различни речеви ситу-
ации, определя избора на езиковите средства. създават се ситуации, съответстващи на реалните, 
децата се поставят в условия, максимално приближаващи се до онези, при които един или друг речев 
материал се използва в живота [12]. 

много от речевите звукове не са достатъчно артикулационно диференцирани, а голяма част от 
синтактичните елементи са трудни за слухово възприятие. според гюрова възможностите на мал-
кото дете да овладее граматически словесния език остават ограничени. в потока на речта много от 
нейните елементи са „скрити“, не само за слуховото възприятие, но и за зрението. трудно и почти 
невъзможно е да се възприеме речта чрез отчитане. информацията, постъпваща така, в много от 
случаите е ограничена. започващите изучаването на чужд език не могат да възприемат речта само 
чрез слуха и устните на говорещия. използването на артикулирането, интонационните и имита-
ционни игри и игри-жестове допринасят за успешното ориентиране в говоримия чужд език [7]. 

сред съществуващите игрови системи на обучение според мариана Балабанова методически най-
коректни са ситуативно-вариативните упражнения, структурно-съдържателните игри, дейност-
ните игри, комуникативно-насочените игрови задачи и синергетическите игри. Балабанова подчер-
тава, че при обучение по чужд език на деца от предучилищна възраст потенциалът на учебната игра 
се използва недостатъчно. това, според авторката, е обусловено от способите за организация и обра-
ботка на учебния материал, които не осигуряват комуникативна насоченост на обучението, и от 
недостатъчното отчитане на възрастовите особености на децата. така, ситуативно-вариатив-
ните игри тренират само отделни операции по възприемане, имитация и съставяне на изречения по 
образец, но не обезпечават достатъчно нивото на владеене на чуждия език, необходимо за решава-
не на елементарни комуникативни задачи. структурно-съдържателните игри, издигайки на преден 
план семантизацията на лексикалните единици и граматическите конструкции, не са насочени към 
функциониране на тези думи и структури в потока на речта. към недостатъците на дейностни-
те игри методиците отнасят отсъствието на опора на родния език и невъзможността за пренос на 
навици от него в чуждия език, нещо, което от позицията на имерсионната педагогика би трябвало 
да се отчете като плюс. комуникативно-насочените игри са основани на принципите на комуника-
тивност, двуплановост, достъпност на учебния материал, но ограничаването на учебното общу-
ване в рамките само на функционалния тип диалог не позволява да се натрупва достатъчен лексика-
лен запас. към достойнствата на синергетическите игри се отнасят съответствието на характе-
ра и тематиката на учебните игри на възрастовите особености на децата; съчетаването на кому-
никативната дейност с други видове дейности в рамките на учебната игра; концентрическата ор-
ганизация на езиковия материал, както и съчетаването на активизиращи с релаксационни игри [3].

и. л. Шолпо предлага свой вариант на класификация на обучаващите игри, които могат да се из-
ползват при усвояване на английски език в детската градина. тя включва: ситуативни, съревнова-
телни, ритмо-музикални и художествени игри. към ситуативните се отнасят ролевите игри, кои-
то моделират ситуацията на общуването. те от своя страна се делят на игри с репродуктивен ха-
рактер, когато детето възпроизвежда типов стандартен диалог, в една или друга ситуация, и на иг-
ри-импровизации, изискващи прилагане и видоизменяне на различни модели [16].

в контекста на чуждоезиковото обучение ролевата игра е типично комуникативно упражнение. 
тя съдържа три основни елемента: комуникативна ситуация, комуникативна задача и роли за учас-
тниците. в началото на играта се поставя конкретна задача, чието осъществяване изисква социал-
но-ролеви отношения между партньорите. във връзка с изясняването на социалните роли възниква 
и идеята за прилагане на ролевото поведение в чуждоезиковото обучение [11].

в ролевата игра успешно се затвърдяват граматични категории и тематична лексика. Българска-
та авторка мария Петрова подчертава, че чрез ролевата игра се оформят навици и умения в съот-
ветствие с поставената комуникативна задача и речевите функции на езиковите явления. в ролево-
то поведение участниците свикват да реагират бързо на репликата на партньора, като реакцията 
им често включва мимики, паузи, жестове и определена интонация. речевите и неречевите съставки 
на ролевото поведение взаимно се допълват. общуването става все по-естествено и постепенно се 
превръща в модел за комуникация [11].

към втория вид игри в класификацията на Шолпо – съревнователните игри се отнасят различни 
настолни печатни игри (с/на карти, тип „лото“ и др.) и игри с лингвистична задача или задача за из-
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пълнение на езикови команди. в тях побеждава този, който най-добре владее езиковия материал. сле-
дователно основната им функция е затвърдяване и активизиране на лексикалния запас и формиране-
то на начална грамотност [16].

При провеждане на играта-съревнование важен момент са колективното поздравление на побе-
дителя, както и поощрението на всички деца. според анелия Петрова съревнованието е най-ефек-
тивното средство за емоционално стимулиране на децата. добре усвояващите деца пише Петрова 
проявяват по-голяма самостоятелност и те се контролират непосредствено преди началото на иг-
рата, докато по-слабите се нуждаят от особен подход, доброжелателно отношение и морална под-
крепа [10]. 

художествената или творческата игра според Шолпо е „мост“ между играта и художествено-
то творчество, естествен път на детето към него. тук се отнасят различните драматизации, те-
атрални сценки с кукли, настолен театър с играчки; изобразителните игри, словесно-творческите: 
подбор на рима, колективно измисляне на реплики за комикси и т.н. [16].

игрите-драматизации и детските театрализирани игри са с подчертано творчески характер. 
те предоставят на децата възможността за действено пресъздаване и съпреживяване на изкуство-
то, чрез използване на оригинални, съответстващи на светоусещането им начини за изразяване и са-
моизява [9].

творческата импровизация при разгръщането на тези игри според галена иванова довежда до 
тяхното обогатяване и включването в тях на целия художествен опит на децата. така според ав-
торката, ако в началото на обособяването им ни се дава основание да ги наричаме „игри драмати-
зации“, следващото им развитие е по посока на разгръщането им във форма близка до театралното 
представление, при което по-точно се оказва наименованието „театрализирани игри“ [9].

винаги, когато е възможно децата трябва да използват практически наученото по английски 
език, а играта според мариана Балабанова е най-успешната форма за мотивацията им. в процеса на 
играта, пише авторката, децата овладяват неусетно езиковия материал и затвърдяват наученото 
не само чрез игровото съдържание, а и чрез командите, които дава учителят или някое от децата [3].

съгласно лингвистичната цел игрите могат да са фокусирани върху произношението, грамати-
ката или лексиката. такива са езиковите игри, които са концентрирани върху правилността на ре-
чевата активност. те рядко са фокусирани на една задача. когато игрите са ориентирани повече 
към плавността на речта, ги наричаме комуникативни. те се играят най-често по двойки и развиват 
уменията за слушане и говорене, като позволяват по-голяма свобода и спонтанност в речевата изя-
ва на децата.

в труда си „elementary communication games“ Jill hadfield, цитиран от мариана Балабанова, класи-
фицира игрите като метод на обучение на състезателни и кооперативни. При състезателните иг-
ри (competitive) участниците или отборите се състезават кой първи ще достигне крайната цел, до-
като при кооперативните (cooperative) всички работят заедно за достигането на една обща цел. от 
друга страна Jill hadfield приема и класификацията според лингвистичната цел на игрите в занимани-
ята по чужд език и също ги дели на комуникативни и езикови. 

комуникативните игри упражняват езика с „нелингвистична“ цел. успешният завършек на игра-
та включва по-скоро изпълнението на дадена задача, отколкото правилното възпроизвеждане на да-
дена езикова структура. за да се изпълни задачата, обаче, също е необходимо да се използва езикът. но 
ударението в комуникативните игри пада по-скоро на успешното общуване, отколкото на правил-
ността на речта. комуникативните игри, за разлика от езиковите, се базират на езиковата употре-
ба и водят към това езикът да е по-скоро средство за общуване, отколкото цел на играта.

езиковите игри са характерните дидактични игри, които имат за цел въвеждането на дадена 
езикова структура, граматична единица или друга особеност на езика. Балабанова отбелязва, че ези-
ковите игри също имат комуникативен характер. затова, допълва авторката, разделянето им на ко-
муникативни и езикови е твърде условно и е най-вече по оста „кооперативни – състезателни игри“.

изхождайки от този критерий Балабанова отнася комуникативните игри към кооперативните, 
а езиковите към състезателните. основната цел на комуникативните игри според авторката се със-
тои не в решаването на лингвистически задачи, а в организацията на неподготвената комуникация, 
докато при езиковите се акцентира върху правилния изговор и бързината на изпълнението.

 Балабанова диференцира следните категории комуникативни игри:
 y игри за отгатване: играчите, притежаващи информацията, умишлено я прикриват, докато 
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в същото време, останалите се опитват да я отгатнат. например: „вълшебната торбичка“, 
„развален телевизор“, „топло – студено“.

 y „търсещи“ игри: Пътешествие по карта или лабиринт – всеки участник в играта, разполага с 
елемент от информацията. основната задача е да се съберат данните от всички. По такъв на-
чин, всеки играч се явява едновременно информатор и събирач на информация. други варианти 
са игрите „намери нещо… синьо/дървено/малко и т.н.“, „намери три неща, които започват със 
звук….“ и др.

 y игри за подбор на двойки: всеки участник е длъжен да обикаля в занималнята дотогава, докато 
не намери партньор със съответстващата картичка.

 y игри – сблъсък на мнения: всеки играч има мнение (предложение). само едно от тях е правилно. 
чрез дискусия групата определя, кое е най-предпочитаното в тази ситуация [3].

на значението на комуникативните игри у нас специално внимание обръща илка любенова. тя 
подчертава, че тяхната характерна черта е принципът на информационната празнина, т.е. субект 
а знае нещо, което субект Б не знае и затова Б иска да получи липсващата информация. много често 
отбелязва любенова в обучението по чужд език не се спазва посоченият принцип. учителят обикно-
вено задава въпроси, чиито отговори знае сам. При това е ясно, че той се интересува от езиковата 
форма, а не от съдържанието на отговорите. като резултат от това се получава демонстрация и 
загуба на интерес у децата към езиковото общуване [15].

този основен комуникативен принцип любенова поставя в основата на всички свободни речеви 
дейности, които според нея имат следните характерни черти:

 y в центъра на вниманието е съдържанието, намерението, а не толкова езикът като такъв.
 y налице е същинско общуване, дори когато ситуациите са изкуствени.
 y Посочените дейности показват дали децата могат да използват езика, нещо, за което учите-

лят не е сигурен, ако провежда само контролирани дейности.
 y целта е играещите да се опитат да се потопят в естествения поток на речта. на този етап 

това е по-важно от правилността на езика. коригирането трябва да бъде отложено за по-къ-
сен момент.

 y По време на дейностите контролът на педагога е минимален, но той трябва да знае, че децата 
знаят достатъчно, за да изпълнят задачата.

 y атмосферата трябва да е благоприятна, несъстезателна, т.е. всички деца да са победители.
следователно ръководството на този вид игри се състои в правилния подбор на задачите, поз-

навателното съдържание, средствата, темпото, формата и времето. завършвайки играта, децата 
трябва да се интересуват от следващата и с радост да я очакват [3]. 

езиковата или дидактичната игра се състои от цели, игрови правила, организация, управление и 
предварителна подготовка. основната отговорност за успех се пада на учителя по английски език. 
той трябва да е наясно какви езикови структури и единици се затвърдяват или активизират. ръко-
водството на дидактичните игри по чужд език изисква много такт, дискретна намеса, умение за съ-
участие и преди всичко висок професионализъм. учителят е режисьор на дейността на децата, той 
създава нагласата, събужда интереса към играта, въздейства им пряко или косвено, но и в двата слу-
чая може да им обърне внимание на тънкия хумор, иронията, интонацията – като изразни средства 
на речевото общуване. При това винаги трябва да спазва мярата – дидактичните игри са с правила, 
а занимателният елемент присъства, за да превърне дейността в привлекателна. 

с дидактичните игри по чужд език се създават автентични ситуации за речево общуване, те об-
лагодетелстват развитието на устната реч. чрез разнообразните езикови дейности в процеса на 
този вид игри, децата не само развиват речта си, но у тях се поражда желание за комуникиране. в иг-
рата те усъвършенстват английското си произношение и имат възможност да се чуят един друг в 
реална говорна ситуация. 

дидактичните игри и упражнения по чужд език съчетават по своеобразен начин нагледността 
със словото. нагледността в тях е представена в картини и играчки, картони, карти, с които де-
цата играят, като ги назовават, описват, съставят разкази, извършват действия с тях. съчета-
ването на нагледността със словото може да има няколко варианта: учителката обяснява и демон-
стрира едновременно; обяснява словесно, а после демонстрира; показва действието, след което раз-
казва. изборът на вариант зависи от дидактичните задачи, съдържанието на играта, особеностите 
на групата, с която се работи. 
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според Б. точевска най-широко приложение, поради своята достъпност в практиката на чуждо-
езиковото обучение, имат игрите с въпроси и отговори от типа „Question and answers“. Подходящи 
условия за тяхното прилагане според авторката дават оксфордските системи за чуждоезиково обу-
чение „get ready“, „english together“ и „You and me“. опирайки се на материалите в тях, учителят за-
дава въпроси по комплекти от картинки по различни теми [13].

точевска сочи и други интересни игри, на основата на които Балабанова прави следната класифи-
кация: 

 y miming games (игри с пантонима) – учителят показва картинка с изобразено действие, децата 
го имитират и отговарят на въпроса, какво правят. 

 y card games (игри с карти) – в известната игра „един е излишен“, учителят поставя пет кар-
ти на дъската, четири от които принадлежат към една категория (тема), а петата е излиш-
на. децата трябва да я идентифицират и назоват. в друга известна игра – „pelmanism“ – деца-
та трябва да запомнят позицията на определени карти, около 20 на брой, обърнати наопаки. 
целта е да направят успешни комбинации, свързвайки дума или изображение с друго подходя-
що изображение. 

 y memory games (игри за запаметяване) – целта е детето да запомни колкото може повече пред-
мети от изучената тема, поставени на поднос или на масата. след това те се покриват с кър-
па и детето трябва да изброи обектите, които е запомнило. вариант на тази игра е играта 
„какво липсва?“. 

 y chain Work (верижка) – този тип игри са вариант на игрите за запаметяване. те позволяват на 
децата да запомнят в контекст и по такъв начин да затвърдят лексика и структури, наско-
ро изучавани. например в играта „Describing the body“ първото дете в кръга казва: „This is my 
head“. второто дете продължава: „This is my head and this is my neck“, третото добавя: „This is 
my head, this is my neck and these are my shoulders“ и т.н. или децата са седнали в кръг около маса-
та, на която са поставени обърнати карти, първото тегли една, на която е нарисувана хра-
на, например круша и пита съседа си: „Do you like pears?“. той взема друга карта, обръща я и каз-
ва: „no, i like apples.“

 y listen and do (“Simon says“) – игри с движения по словесна поръчка.
 y Board games & Dice games – игри със зарове и настолни игри от типа „не се сърди човече“. за тях 

са необходими табла или големи картони с разчертана траектория и нарисувани в някои от 
стъпките обекти, с цел затвърдяване на названията им. такива могат да са геометрични фигу-
ри в различни цветове, букви от латинската азбука, предмети, храни, животни и др. При пра-
вилно назован обект, детето се придвижва напред с пионката си, при грешен се връща назад [3].

различните видове игри представляват форма на организация и управление на учебния процес. 
Приложени навреме и с вещина, те се превръщат в инструмент на методиката на ранното чуждое-
зиково обучение, свързан с все по-активното и непринудено участие на обучаваните. децата от пре-
дучилищна възраст обичат яркото, зрелищното, динамичното, а игрите правят по-лесно преодоли-
ми езиковите бариери. ето затова ранното чуждоезиково обучение е призовано да създава възмож-
но най-благоприятни условия за разгръщане обучителния потенциал на различните видове игри и ак-
тивното участие на децата в тях. игрите, които могат да се включват варират според конкрет-
ната ситуация, но неизменен е стремежът към създаване у децата на желание и умения за общуване 
на чужд език. 

в заключение ще припомня известното твърдение на хумболд, че всъщност езикът не може да се 
преподава, може само да се създадат условия, в които той спонтанно, по собствен начин да се развие 
в съзнанието на изучаващите го. 
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abstract: The current paper zooms into the opportunities provided by the new communication and 
information technologies in general, and the screen media, in specific, for a more effective and result-oriented 
acquisition of foreign languages. The article gives a summary of an experience gained with teachers, participating 
in a month-long qualification course where all of them were given, on a voluntary basis, the chance to experiment 
with the screen media in an attempt to improve the level of their english. 
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в продължение на повече от две десетилетия компютрите и компютърните технологии все по-
широко навлизат в ежедневието и активно се използват в процеса на обучение. Бързото им развитие 
непрестанно променя и обогатява тяхното приложение в живота – както в най-общ смисъл, така и 
в съвсем конкретен – по отношение на начините, по които хората участват в процеса на комуни-
кацията за лични и професионални цели. По тази причина непрекъснато появяващите се нови фор-
ми на комуникация, осъществявани в интернет – чрез социални мрежи, електронна поща, чат, кон-
ферентна връзка, електронни страници, блогове, електронно обучение и т.н. – оказват огромно вли-
яние върху начина, по който хората общуват помежду си. въпросът е доколко тези начини на общу-
ване, търсени и прилагани в ежедневието, намират място в обучението по чужд език. настоящата 
статия разглежда възможностите, които компютъризираната (или по-скоро основаната на екран-
ни носители на медийно съдържание (screen media)) комуникация предоставя пред обучението по ан-
глийски език (а и по другите езици) като ефективно средство за преподаване и научаване. влязъл из-
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начално в литературата като термин от маркетинга, рекламата и компютърния дизайн, обознача-
ващ най-често „екран“, „дисплей“ или „билборд“, през последните три години screen media придоби-
ва далеч по-всеобхватно съдържание на универсален носител на медийно съдържание, отнасящ се до 
smartphone, таблет, преносим компютър и т.н. [15, 24], като някои автори [12, 23] вече говорят за 
screen media literacy (грамотност, култура на използването на този вид средства).

съвременните виждания за комуникацията я разглеждат най-често в контекста на социално-
историческото развитие, което предопределя нейното усвояване, придобиване и използване [19, 
20], както и в рамките на игровото общуване [3], чуждоезиковото взаимодействие [6] и междули-
чностното и междукултурното общуване [1]. така комуникацията се схваща като дискурс, който 
прекрачва отвъд уменията да се говори и слуша, и става все по-свързана, с начините, по които хора-
та избират да общуват един с друг, да изразяват своите дела, своята принадлежност към различни 
социални групи, своя собствен стил на представяне и интереси, и разбира се – като средство за усво-
яване на света чрез учене и обучение [5, 2, 11]. 

отнесена към процеса на чуждоезиковото обучение, комуникацията се явява негова градивна ос-
нова, способна да съдейства за предаване и приемане на познанието, когато всички участници в про-
цеса приемат положително средствата за изпълнение на обучението [14], намират го за адекватно 
по отношение на целите, които то си поставя и изпълнява, и разбират практическата полза от не-
го [10]. в рамките на този контекст разглеждаме и дефиницията на чуждоезиковото обучение, като 
планиран процес, насочен към положителна промяна в представянето на обучаемите, свързан с при-
добиване на нови знания, умения и нагласи – най-вече любопитство и желание – за усвояване на богат 
речников фонд, използван при правилна граматична употреба в съчетание с развити компетентно-
сти за четене, слушане, говорене и писане [8, 17, 21]. точно тези четири компетентности са в ос-
новата на всички съвременни системи за чуждоезиково обучение – по английски -nef и cambridge, по 
френски език – Delf и Dalf, по испански – nuevo ven, panorama, eco и т.н. важно е да се подчер-
тае, че в случая под четене, слушане, говорене и писане не разбираме просто обучение по лексика, гра-
матика, слушане, произношение и правопис . Тук говорим за създаване и представяне на контекст за 
развитие на съществуващи и нови интереси, пряко рефлектиращи върху целия процес на комуника-
ция и върху желанието за общуване . В този смисъл на четене следва да гледаме като на процес, със-
тавен от три различни фази предварителна, по време на и след, в рамките на всяка от които обуча-
емите извършват различни дейности и интеракции, предполагащи активното включване на всички 
екранни носители на медийно съдържание. това е особено валидно по отношение на усвояването на 
лексиката, където въвеждането на синоними и антоними, обясняването на думата в различен кон-
текст, показването на визуални образи на значени-ето/-ята са задължителните средства, далеч по 
ефективни от превода на майчиния език. 

компетентността за слушане се свързва основно с успешното преодоляване на различни труднос-
ти, свързани с произношението, интонацията, скоростта на говорене, пропуски при възприемането 
на посланието, дължащи се на непознати думи, фрази и структури и/или неразбиране на контекста. 

колкото за писането и говоренето – и двете предполагат наличието на презентационни умения, 
основани на тристепенния модел ППП – Презентация, Практикуване, Продукция [9]. Пър-
вата степен – презентацията – обикновено е дело на обучителя (в случая с проведения от нас експе-
римент (вж. по-нататък в текста) обаче, презентации задължително правеха – при това на ежеднев-
на база – всички обучаеми): представяне на нова граматическа структура, тематично свързано ле-
ксикално поле, полезна нова информация, комбинираща предишните две и т.н. тя позволява подробно 
да се обяснят значението, функциите и употребата, където използването на интерактивни сред-
ства – нерядко и чрез двата езика (чужд и майчин) подпомагат усвояването – поне в рамките на ни-
ските поднива на полетата на познанието – възпроизвеждане и разбиране (знания); имитация и ма-
нипулация (умения) и реакция и приемане (нагласи) [7, 13] (всички подчертани думи препращат към 
различните поднива на полетата на познание, дефинирани от Блум). втората степен – практикува-
нето – задължително включва индивидуалното и групово упражняване от страна на обучаемите на 
дадения обект на познанието, като им помага да го усвоят на поднива прилагане и артикулация и ги 
подтиква към някаква форма на одобряване. докато третата степен – продукцията – отново пред-
полага активното включване на обучаемите, които тук (дори и да е само интуитивно) преминават 
през поднивата анализ и синтез (знания), прецизност и постепенна артикулация (умения) и посте-
пенно обвързване, водещо към интернализация (нагласи). 
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компетентността да се говори/пише на чужд език далеч надхвърля уменията това да се прави 
без грешки (лексикални и/или граматически). тя изисква наличие на способност за ясно и логично из-
разяване, креативност и творчество, добро организиране и ясна структура на изложената инфор-
мация, както и осъзнат избор на подходящи и точни изразни средства. именно част от този кон-
текст – вече малко над две десетилетия – са и новите информационни и комуникационни техноло-
гии, които не само динамично променят съвременните общества, но без съмнение влияят върху са-
мите практики за общуване [16; 21]. електронната медиация, в това число и компютрите, а през 
последните пет години екранните носители на медийно съдържание (screen media) – като нови арте-
факти – променят социалната реалност до такава степен, че технологиите започват да се възпри-
емат като нова форма на живот [18], а степента, до която променят ежедневния ни опит, се опре-
деля най-вече от различните контексти, в които ги прилагаме, включително за нуждите на между-
личностно общуване, чуждоезиково обучение и образование [4]. 

Практическото приложение на формулираното по-горе твърдение означава да проверим дали 
изучаващи английски език потребители на screen media биха напредвали по-успешно в обучението си, 
когато са поставени в ситуация да използват тези средства като основни във всяка фаза от три-
степенния модел ППП. експериментът ни бе проведен в рамките на три месеца по време на про-
веждането на интензивни едномесечни курса, изпълнени по системата new english file (nef), oxford 
university press. те бяха част от проект №Bg051p0001-3.1.03-000, „квалификация на педагогическите 
специалисти“ по оП „развитие на човешките ресурси“, 2007-2013, на тема: „организиране и провеж-
дане на специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признат сертифи-
кат, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите по английски език на пе-
дагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с общата европейска езикова рамка 
(оееП) и логистично осигуряване на обучаемите“, май-август 2014, софия, департамент за езиково 
обучение, су „св. кл. охридски“

През обучението преминаха три групи, всяка от по 17 участници, включващи учители по ан-
глийски език в различните нива на средното образование (1-12 клас), с входно ниво на владеене на ези-
ка между а2 и в2. групите бяха сформирани на базата на полагане на входящ тест, като в рамки-
те на всяка група влизаха участници с относително еднакви резултати, т.е. бе потърсена макси-
мална степен на равнопоставеност във владеенето на езика. така бяха оформени три групи: една а2 
– начинаещи (false beginners), една в1 – средно напреднали ( intermediate) и една в2 – напреднали (upper 
intermediate).

целта пред всяка една от тях бе всички участници в дадената група да повишат в рамките на 
обучението нивото си с поне една степен. През първия ден от курса бе проведена дискусия (на бъл-
гарски език), за да бъде преценено колко от тях активно използват в ежедневието си screen media. в 
групата на начинаещите броят на тези потребители бе 15 от 17, в групата на средно-напреднали-
те – 17 от 17, а при напредналите – съответно 16 от 17. на практика разполагахме с три приблизи-
телно еднакви по брой групи, включващи 48 от общо 51 курсиста, сред които можеше да проведе екс-
перимента. тримата, с по-слаби познания и по-ниска степен на използване на screen media, поеха анга-
жимента да попълнят празнините си „в движение“ – нещо, което и направиха в рамките на 7-8 дни. 

индикаторите за проверка на успешното възприемане на преподаденото съдържание бяха еднак-
ви за всички и включваха следните критерии: 

 y способност за възпроизвеждане на обучителното съдържание, преподадено на обучаемите
 y способност за прилагане на наученото в контекст, близък до първоначалния 
 y способност за прилагане на наученото в контекст, различен от началния
 y способност за оригиналност и творческо прилагане на идеите, свързани с обучителното съ-

държание
 y активно участие в обучителния процес
 y резултат на изходното ниво, показано в края на курса, проверено чрез изпит, с еднаква слож-

ност за представителите на всяка група 
от гледна точка на своя формат учебните дейности, традиционно използвани при провеждане-

то на този тип чуждоезиково обучение, по общо съгласие на курсистите, следваше да включат: дис-
кусии, представяне на ново съдържание (както от страна на преподавателя, така и от участниците 
в курса), въпроси и отговори, упражнения в клас, упражнения за домашно, упражнения – тип „мозъчна 
атака“, анализ и обратна връзка. въпросът бе кои от тях бяхме в състояние да трансформираме от 
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обичайната им форма във вариант screen media. По отношение на представянето на новата инфор-
мация това не бе проблем, тъй като мултимедийните презентации тип powerpoint представляваха 
пълно решение. това бе посрещнато с голям ентусиазъм в резултат на малък експеримент, проведен 
с всяка една от групите още през първия ден от обучението. същността на експеримента бе пред-
ставяне на 15 думи (за някои от обучаемите нови, за други – не) под формата на диктовка и предста-
вяне на други 15 думи (също познати или не) чрез звук и образ. идеята бе да се провери колко от тях 
обучаемите ще са в състояние да запомнят и възпроизведат веднага след представянето. в случая на 
само слухово възприемане процентът на възпроизвелите осем думи (малко над половината) варира-
ше между 0 и 17% (до 3 от група), докато при комбинацията от звук и образ този процент бе в гра-
ниците – 80%-100%. Провежданите в клас дискусии и упражнения от типа „въпроси-отговори“ из-
пълнявахме само в режим face-to-face, докато домашните упражнения от всякакъв вид протичаха под 
формата на размяна на съобщения по ел. поща, телефон или бяха вкарвани на специално създадена за 
целта fB (facebook) страница. това задължително важеше за обратната връзка, осъществявана освен 
от преподавателя и поне от двама от обучаемите, като форма на вид екипна работа и постоянно 
демонстрирано активно отношение и интерес към целия учебен процес, ангажиращ колкото се може 
повече (и за по-дълго време) брой курсисти. 

Проверката на избраните шест индикатори за успешно възприемане стана по следния начин:
1. способност за възпроизвеждане на обучителното съдържание – при упражненията „въпроси 

и отговори“, на ежедневните тестове, и при дискусиите;
2. способност за прилагане на наученото в контекст, близък до първоначалния – с тестове на 

база: а) всеки ден; б) след всяка преподадена глава (на два дни); в) всяка седмица; г) финален;
3. способност за прилагане на наученото в контекст, различен от началния; и
4. способност за оригиналност и творческо прилагане на идеите, свързани с обучителното съ-

държание – чрез мултимедийни презентации по тема по избор и в свободен формат, изготвя-
ни и представяни от всеки курсист; 

5. активно участие – гарантирано от изпълнените задачи от 2, 3 и 4, заедно с броя постинги на 
fB страницата, ел. поща, и тип-sms;

с най-голяма стойност, разбира се, бе показател 6 – „резултат на изходното ниво“, показано в 
края на курса. то бе доказано чрез финален тест, проведен в електронен вариант и проверен машин-
но, според стандартните изисквания на системата new english file, oxford university press. на този 
тест всички курсисти демонстрираха ниво, по-високо от входното, определящо се чрез броя на по-
лучените точки. и не по-маловажно –подробните анкетни карти, раздадени на всеки от курсисти-
те и попълвани анонимно, с цел – максимална степен на честност и обективност, отчетоха висока 
оценка, присъдена на избрания от нас обучителен метод. 

анализът на анкетите показа, че всички курсисти оценяват обучението като силно мотивира-
що, насърчаващо, включващо, осъзнато и нестресиращо. всички оценки, поставени в най-високата 
степен на предложената 5-степенна скала, акцентират на активния формат, позволил им постоян-
но да експериментират, да търсят и най-вече да намират пресечната точка между поставените и 
постигнатите цели; на ефективността му, предизвикваща постоянното усещане за напредък, ув-
личане и доброволно желание. най-впечатляваща в случая е забележката (направена от близо 90% от 
участниците в курса – 46 от 51) за липсата на стрес при обучението. „впечатляващият“ фактор се 
дължи на обстоятелството, че входящият тест, изпълнен от всички електронно, бе причина за ви-
сока степен на стресиране, подчертана от над две трети от курсистите при дискусията през пър-
вия ден. докато използването на screen media в процеса на цялото обучение не само се оказва, че е прив-
несло допълнителна положителна стойност при овладяването на учебното съдържание, но се е ин-
тернализирало, дори по отношение на използването им за целите на обучение и образование, премах-
вайки стреса на технологиите по време на финалния тест, също проведен в електронен вариант. ве-
роятно това е и причината преобладаващото мнозинство от участниците в курса да изразяват на-
мерение да приложат формата му в ежедневната си работа с учениците (вж. таблицата по-долу), ак-
центирайки на явната привързаност на последните към използването на screen media – при това – в 
контекста на тристепенния модел ППП – Презентация, Практикуване, Продукция. 
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Таблица 1. Прилагане на средства за търсене на информация и представяне на учебното съдържание за 
нуждите на обучението по английски език

№ цели Представяне Практикуване Продукция

1

възпроизвеждане на 
обучителното съдържание, 
посредством използване на 

screen media

82% (42 от 51) -чрез 
възлагане на power 

point и/или използва-
не на търсачки 

76% (39 от 51) – 
чрез изпълняване на 

домашни упражнения 
разпространявани по 

ел. поща

88% (45 от 51) 
– изпълнение на 
power point, fB и 

платформа Deeds

2

Прилагане на наученото 
в контекст, близък до 

първоначалния чрез 
използване на screen media

27% (14 от 51) – 
упражнения „hot 

potatoes“ и на 
интерактивна дъска

53% (26 от 51)- чрез 
възлагане на power point 

73% (37 от 51) –
чрез Deeds, fB, 
приложения на 

програма hot po-
tatoes

3

Прилагане на наученото 
в контекст, различен от 
началния, чрез използване 

на screen media

100% (51 от 51)- чрез 
power point, filmi, fB, 

платформа Deeds

69% (35 от 51)-чрез 
възлагане на power point 

и чрез електронни 
тестове 

100% (51 от 
51)-чрез fB, Deeds, 

power point

4

оригиналност и творческо 
прилагане на учебното 

съдържание, чрез използване 
на screen media

100% (51 от 51)- чрез 
power point, ел. поща, 
sms, fB и платформа 

Deeds

65 % (33 от 51)-чрез 
power point, еmail, fB, 

платформа Deeds, 
посещение на ел. 

страници, тв

69 % (35 от 51)- 
чрез обмен на обр. 
връзка по матери-
али на fB страница 

и еmail

5

Повишено участие в 
обучителния процес, 
демонстрирано чрез 

използването на screen me-
dia

53% (27 от 51) – чрез 
подготовка на раз-
лични ел. задания

86% (44 от 51) – чрез 
изпълнение на ел. 

задания

51% (26 от 51) – 
чрез възлагане на 

ел. задания

6
Проверка на междинни и 

крайни резултати 

67 % (34 от 51) -чрез 
подготовка на ел. 

задания и тестове

67 % (34 от 51)- чрез 
изпълнение на ел. 

задания и тестове

51% (26 от 51) – 
чрез изпълнение на 

ел. тестове

изследването, проследило и анализирало взаимовръзката между чуждоезиковото обучение и из-
ползването на технологиите, показва, че съвременните информационни и комуникационни средства 
оказват цялостно положително въздействие, както по отношение на усвояването на учебния мате-
риал, така и с оглед на цялостната атмосфера на търсено взаимодействие и подкрепа между обучае-
мите. Първоначалните нагласи на предубеждение и резервираност бързо отстъпват място на инте-
рес, креативност, както и на желание за експериментиране, още повече, че технологиите – най-ве-
че заложените в screen media – водят до оптимизиране – както на обучителната среда, поради по-ви-
соката вариативна сетивност при възприемането и осмислянето на съдържанието – така и на въз-
можностите за комуникация и активно взаимодействие между участниците – с по-малко стрес и 
при наличието на повече положителна мотивация. 
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АВТОНОМНОсТ И сАМОРЕГУлАЦИя НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИк

auTonomy and Self-regulaTion in foreign language learning
iliyana ivanova Simeonova
Sofia university „St . Kliment ohridski“

abstract: one of the most important challenges faced by modern education is that of making students 
autonomous learners who can manage and monitor their own learning process, set learning goals and carry out 
self-evaluation. The article presents an overview of the notions of learner autonomy and self-regulation in foreign 
language learning by examining it from various perspectives. Some relevant developments in the philosophy of 
autonomy and the role of autonomy in language learning are outlined in the paper thus providing a theoretical 
rationale for the need of promoting self-regulation in the language classroom. The article concludes with some 
practical considerations for developing autonomous language learners.

Keywords: autonomous learning, self-regulated learning, foreign language learning

Увод 
ученето на чужд език е линеен, кумулативен процес. във формалното българско образование и за 

повечето млади хора у нас този процес започва от началното училище и приключва в университе-
та. това прави ученето на чужд език продължителен процес на натрупване на знания и умения с на-
растваща във времето когнитивна, афективна и поведенческа сложност, проявяваща се на фона на 
динамично взаимодействие между учещия и учебната среда. По своята същност, обаче, ученето и 
езикоусвояването са не само линейни и кумулативни процеси, но и процеси без край. освен чрез овла-
дяването на лингвистични знания и развиването на комуникативни умения, истинският резултат 
от всяко едно обучение по чужд език трябва да бъде измерван и чрез способността да се учи незави-
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симо и да се регулира адекватно собствения учебен процес. актуалните обществено-икономически 
потребности за подготовка на съвременната личност да се развива, общува и реализира в условията 
на глобализация, езиково и културно многообразие налагат засилване на вниманието върху учещия и 
неговите индивидуални потребности и способности в обучението. в контекста на постановките 
за учене през целия живот глобална цел на съвременното образование е не само придобиването на зна-
ния, умения и компетенции, но и изграждане на педагогическа автономност и формиране на умения 
за саморегулация на ученето. тези умения на учещите чужд език, ако следваме логиката на линейната 
прогресия и динамиката в социално-образователните условия, би трябвало да се зараждат в начал-
ния образователен етап или още в предучилищното образование и да достигат своя пик и най-пъл-
но манифестиране в гимназиалното и университетското образование. Факт е, че учебният процес 
в днешното образование все повече налага ориентиране към развиване на умения за самостоятелно 
придобиване на знания и обработване на информация, както и към решаване на проблеми от реална-
та действителност. ето защо настоящата статия цели да представи същността и спецификата 
на педагогическата автономност в условията на обучение по чужд език, както и връзката й със спо-
собността за саморегулация на ученето в светлината на съвременната конструктивистка педаго-
гика и изследванията в областта на когнитивната психология. 

същност на педагогическата автономност
концепции за автономно учене съществуват отдавна, но в съвременната педагогика те се въз-

раждат през последните няколко десетилетия благодарение на дискусията около конструктивис-
тката философска и образователна парадигма. По-конкретно, в методиката на чуждоезиковото 
обучение, те са следствие на фокуса на съвременните изследвания, който освен към чуждия (втори) 
език е насочен и към самия процес на учене и езикоусвояване. личният опит и индивидуалните (пси-
хологически) характеристики на учещия са фактори, които допринасят за развитието на идеите за 
автономност на учещия. Понятия като „самонаправлявано учене/обучение“, „самостоятелно уче-
не/обучение“ и „независимост на обучението“ често погрешно се приемат за синонимни на педагоги-
ческата автономност, макар и те само частично да отразяват широкия съдържателен спектър на 
понятието. 

едно от най-често срещаните погрешни схващания за педагогическата автономност е, че авто-
номното учене означава самообучение. самият дейвид литъл (тринити колидж, дъблин), един от 
най-известните изследователи на педагогическата автономност, счита понятието за комплексно и 
проблематично, трудно за дефиниране (little 2004). съвременните изследвания категорично отхвър-
лят поставянето на знак за равенството между педагогическата автономност и самообучението. 
в тази връзка проф. т. Шопов твърди, че автономният учещ има необходима и достатъчна незави-
симост, но има и потребност от експертна помощ и съвети от учителя (Шопов 2013). от изслед-
ванията на Шопов става ясно, че педагогическата автономност не изключва интервенция или ини-
циатива от страна на преподавателя. в допълнение ще отбележим, че автономността на учещи-
те не е едно единствено и лесно разпознаваемо поведение, не е стабилно личностно състояние, кое-
то се постига еднократно в даден етап от развитието на учещия и след това няма нужда да се раз-
вива и усъвършенства. напротив, педагогическата автономност е динамично състояние, изискващо 
постоянна осъзнатост и саморегулиране на учебния процес както от страна на учещия, така и от 
страна на преподавателя.

второто погрешно схващане относно понятието „педагогическа автономност“ е, че то се от-
нася единствено до учещите. като многоизмерна концепция педагогическата автономност е със-
тояние (способност), характерно както за учещия, така и за преподавателя. автономните учещи 
често са продукт на автономни преподаватели. можем да твърдим, че автономността на учещия 
до голяма степен се определя от автономността на преподавателя, а автономността на препода-
вателя в голяма степен зависи от неговото пряко ръководство или от други разнообразни фактори, 
влияещи директно или индиректно върху образователната политика на институцията, към която 
той принадлежи. редица теоретици и практици на чуждоезиковата методика споделят своите виж-
дания относно необходимите качества и характеристики на автономния учещ и автономния пре-
подавател – например gatt 1999 в Шопов 2013. тъй като главен субект на педагогическата наука е уче-
щия и той следва да бъде поставен в центъра на образователното взаимодействие, в тази статия се 
разглежда само педагогическата автономност на учещия и нейните характеристики. 

идеите за педагогическа автономност се зараждат още в края на 70-те и началото на 80-те го-
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дини на миналия век, когато по поръчение на съвета на европа се създава серия от публикации, посве-
тени на този тематичен комплекс. те до голяма степен са повлияни от реформаторската педагоги-
ка чрез селестен Френе, мария монтесори и рудолф щайнер. в тях се прави разлика между обучение, 
ориентирано към учещия (индивидуализация) и учене, управлявано от самия учещ (автономност) 
(Шопов 2013). в последствие е даден старт на поредица от изследователски проекти, насърчаващи 
педагогическата автономност и подпомагащи прехода от пасивен трансфер на знания към системен 
и осъзнат процес на автономно учене. в резултат на това през 90-те години се създават множество 
учебни центрове, експлоатиращи възможностите на информационните и комуникационни техно-
логии и осигуряващи самостоятелен достъп до материали за обучение по чужд език. това радикално 
преструктуриране на езиковата педагогика е в сила и днес, а тенденциите за предоставяне на самос-
тоятелен достъп до обучение по чужд език се разгръщат масово и у нас. 

хенри холек, директор на центъра за приложни лингвистични изследвания към университета на 
нанси, Франция е един от първите изследователи, които дават определение на педагогическата ав-
тономност. той я дефинира като „способност да организираш собственото си учене“ чрез селекти-
ране на учебни цели и учебно съдържание, самооценяване на учебния прогрес, избор на методи и тех-
ники на учене, мониторинг на процеса на езикоусвояване (holec 1981). Позицията на литъл корелира 
с тази на холек – педагогическата автономност е „способност за откъсване, критично мислене, са-
мостоятелно вземане на решения и предприемане на действия“(little 1996). авторът допълва, че ав-
тономността предполага създаване на психологическа връзка между учещия и неговия собствен уче-
бен процес от една страна, и между учещия и учебното съдържание от друга. „да си автономен оз-
начава да извършваш дейности за самия себе си. в този смисъл автономността на учещите изисква 
тяхната пълна ангажираност в планирането, наблюдението и оценяването на собствения им уче-
бен прогрес. тази ангажираност, от своя страна, изисква формиране на умения за рефлексия и анализ“ 
(little 2004). Педагогическата автономност на учещите предполага учене за това как да се учи съзна-
телно и как съзнателно да се регулира учебния процес. литълууд също свързва автономността с ког-
нитивни и метакогнитивни характеристики. според него „можем да определим автономния учещ 
като човек, който може самостоятелно да взема решения за собствените си действия. това умение 
зависи от два основни компонента: способност и желание“ (littlewood 1996). 

лесли дикинсън от единбургския университет определя педагогическата автономност като „си-
туация, в която учещият е напълно отговорен за всички решения относно своето учене и за изпълне-
нието на тези решения. той/ тя „поема пълна отговорност за собственото си учене, без намесата на 
преподавателя или учебните материали“ (Dickinson 1987). дефиницията на дикинсън определя и пред-
полага висока степен на автономност от страна на учещия, автономност, при която учещия опреде-
ля „какво“, „как“ и „кога“ в учебния процес. от дефиницията става видна и връзката на идеите за ав-
тономност и независимост. Шопов възприема признака автономност като абсолютна характеристи-
ка т.е. за него автономността не може да бъде частична или значителна, защото тя или съществува 
или не (Шопов 2013). когато независимостта на обекта достигне определена степен (пълна независи-
мост), то тогава той става автономен. частично приемам това твърдение и отдавам второстепен-
на значимост на самото терминологично обозначение – автономност или независимост, стига с него 
да се определя ясно дефиниран набор от разбирания и схващания. Първостепенно значение тук, според 
мен, има постановката, че съществуват различни нива (степени) на автономност (независимост) на 
учещия. опит за класификация на нивата на педагогическа автономност на учещия в чуждоезиковото 
обучение правят изследователи като дейвид нунан, ребека оксфорд и уилям литълууд.

въпреки различията си, тези дефиниции споделят някои общи особености за същността на ав-
тономното учене. всички те описват автономния учещ като човек с проактивно, дейно отноше-
ние към своето учене, който генерира идеи и ги анализира, има позитивно отношение към учебния 
процес, отворен е към възможностите за учене, които му се предлагат, а не реагира пасивно на сти-
мулите на преподавателя и учебната среда. автономното учене се характеризира със способността 
и готовността за поемане на отговорност към учебния процес с оглед на индивидуалните потреб-
ности и цели. това, от своя страна, изисква умения и желание да се учи самостоятелно и в сътруд-
ничество с други учещи като социално отговорна личност. Педагогическата автономност се опис-
ва и като позитивно отношение към учебния процес, а автономният учещ е не само активен участ-
ник в социалния процес на обучение, но и активен интерпретатор на нова информация, базирайки се 
на своите вече придобити знания. в този смисъл автономният учещ е необходимо да придобие задъл-
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бочено разбиране за учебните цели и учебния процес в неговата цялост и умения за самоанализ и са-
мооценка на своите постижения. учещият трябва да знае какво прави, защо го прави и как да го на-
прави с оглед постигане на оптимални резултати. с други думи той трябва да знае как да учи (уме-
ния за учене) и как сам да регулира ученето си, за да може да трансферира тези умения в други, нови 
учебни или житейски ситуации.

Педагогическата автономност е тясно свързана и с друго, сродно на нея понятие – „саморегула-
ция на ученето“ или „саморегулирано учене“. то се появява през 80-те години на миналия век в науч-
ната литература в областта на педагогическата и организационната психология. най-силно влияние 
върху задълбоченото изучаване на саморегулацията на ученето като предпоставка за педагогическа 
автономност оказват когнитивно-конструктивистките възгледи за ученето. според тези възгле-
ди, когато учещите осъзнаят ролята си на креативни участници и активни посредници в процеса 
на обучение, тогава те могат да поемат по-голяма лична отговорност за собственото си самораз-
витие, самоуправление и саморегулация. саморегулираното учене е висша форма на самостоятелна 
учебна работа и се основава на личните когниции, афективните състояния и поведенческите прояви 
на положителното отношение към учебния процес, на възприятията за лична ефективност, на уме-
нията за успешно управление и контрол на собствените усилия, на учебните ресурси и времето (ян-
кулова 2014; pintrich 1995). изследванията в областта на педагогическата психология, ми дават осно-
вание да твърдя, че саморегулираното учене има личностни, поведенчески и социални детерминан-
ти, а изследванията в областта на методиката на обучение по чужд език доказват, че учещите мо-
гат да изграждат и развиват умения за саморегулация на ученето си. в обучението по чужд език то-
ва най-често се реализира чрез преподаване на стратегии за саморегулация на ученето, които цимер-
ман описва от гледна точка на социално-когнитивната теория и които могат да бъдат разделени в 
три основни класа саморегулаторни процеси: 

 y самонаблюдение – системно наблюдение на учебните постижения;
 y самооценяване – системно сравняване на учебните постижения с поставените учебни цели;
 y реакция спрямо собственото поведение – ангажиране с личностни процеси на метакогнитив-

но равнище (zimmerman 1989).
в следствие на казаното до тук, можем да обобщим, че педагогическата автономност е широ-

кообхватно понятие, което предполага саморегулация на ученето и което най-често се разглежда в 
три аспекта в чуждоезиковата методика:

 y преподаване на умения за автономно учене и стратегии за саморегулация на ученето;
 y предоставяне на възможност на учещите за упражняване на контрол върху учебното съдържа-

ние и прилагане на собствени стилове на учене;
 y предоставяне на материали за самостоятелен достъп чрез използване на възможностите на 

информационните и комуникационни технологии.

Изграждане на педагогическа автономност в обучението по чужд език
в научната литература изграждането на педагогическа автономност се разглежда като край-

на цел на образованието изобщо и в частност на конкретните учебните дисциплини, a важността 
на развиването на умения за автономно учене се аргументира от различни перспективи. консенсус 
е постигнат по отношение на следното твърдение: колкото по-голяма е педагогическата автоном-
ност на учещите, толкова по-успешно е ученето. в този смисъл педагогическите усилия трябва да 
бъдат насочени към придобиване на умения и усвояване на практики, които се асоциират с педагоги-
ческа автономност както от страна на учещия, така и от страна на преподавателя; към даване на 
по-голяма свобода на учещите по отношение на учебното съдържание и стратегиите на учене. уче-
щите трябва да бъдат подпомагани и мотивирани да поемат отговорност за ученето си като път 
към изграждане на педагогическа автономност защото:

 y ученето е по-ефективно когато учещите поемат контрол върху собствения си учебен процес; 
учещите могат да научат това, което са готови да научат;

 y тези учещи, които поемат отговорност за ученето си, са по-склонни да се ангажират с учебна 
дейност извън учебната среда;

 y учещи, които знаят как да учат, могат да трансферират учебни стратегии в други учебни 
дисциплини.

отнесена към ученето на чужд език, педагогическата автономност има две измерения. тя се из-
разява в:
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 y интензивността на употребата на изучавания език;
 y свободата на езикоусвояването в режим на учене през целия живот (Шопов 2013).

Педагогическата автономност се свързва и с идеите за индивидуализиран и диференциран подход 
в обучението по чужд език, а учещият като цялостна личност се разглежда като субект на собст-
веното си развитие. това кореспондира с отчитането на личностните характеристики на учещи-
те, техните индивидуални способности и потребности. За да са личностно ангажирани с учебния про-
цес учещите трябва да могат и да искат да си поставят собствени учебни цели, да се научат да работят 
самостоятелно или независимо от преподавателя, като използват подходящи стратегии за учене в кон-
кретни учебни ситуации и съзнателно да търсят начини за повишаване на своята автономност. Това на 
практика означава да могат да поемат отговорност на всеки етап от учебния процес по чужд език, в то-
ва число да могат:

 y да си поставят собствени учебни цели;
 y да идентифицират и прилагат стратегии за учене, за да постигат учебните цели;
 y да планират собствения си процес на учене;
 y да наблюдават и да анализират ученето си (рефлексия), в това число да идентифицират учеб-

ните си проблеми и да намират начини за решаването им;
 y да подбират подходящи ресурси за нуждите на постигане на учебните цели;
 y да оценяват учебния си прогрес и постижения.

дейвид нунан, известният австралийски лингвист и професор по методика на чуждоезиково-
то обучение твърди, че учещите постигат автономност в изучаването на чужд език тогава кога-
то осъзнаят, че техния успех зависи изцяло от тях, а не от други хора, имащи отношение към обу-
чението им (nunan 2003). Проф. нунан разработва програма за изграждане на педагогическа автоном-
ност на учещите, която представя в девет стъпки, които преподавателите по чужд език могат да 
интегрират последователно, една по една или едновременно (стъпки №1-3; стъпки №4-9) в часовете 
по чужд език. деветте стъпки-правила за изграждане на педагогическа автономност у учещия чужд 
език са следните:

1. Представяне и изясняване на учебните цели на учещите;
2. Позволяване на учещите да създават собствени учебни цели; 
3. мотивиране на учещите да използват чуждия език извън формалния учебен контекст;
4. насочване на вниманието на учещите към процесите на учене и езикоусвояване;
5. Подпомагане на учещите в идентифицирането на техните предпочитани стилове и стра-

тегии на учене;
6. осигуряване на избор на учещите по отношение на учебните дейности;
7. Позволяване на учещите да създават свои собствени учебни задачи;
8. мотивиране на учещите да влизат в ролята на преподаватели по чужд език;
9. мотивиране на учещите да станат изследователи на чуждия език (nunan 2003).
стъпки №1-3 се отнасят към съдържателната част на учебния процес (учебно съдържание), дока-

то стъпки №4-9 имат отношение към процеса на езикоусвояване или към процедурната част на учеб-
ния процес по чужд език.

Заключение
автономността на учещите се разглежда не само като средство, но и като глобална цел на обу-

чението. ето защо намирането на ефективни начини за оптимизиране на саморегулацията в учене-
то чрез осигуряване на благоприятни условия за цялостна изява на когнитивно-личностния потен-
циал на учещите е от първостепенна важност в методиката на обучението по чужд език. авто-
номността и независимостта на учещите се свързват пряко с ефективността на чуждоезиково-
то обучение и се считат за важни негови характеристики, а овластяването на учещите по отноше-
ние на избор на образователно съдържание, методи, средства и време на учене е ключова стъпка към 
изграждането на автономна образователна среда. смяната на образователната парадигма от „су-
бект-обектна“ към „субект-субектна“ и изместването на фокуса от „обучение“ към „учене“ са ва-
жни предпоставки за развитието на автономни, съзнателни към собствения си учебен процес учещи.
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ВОкАлНОТО сТУДИО кАТО ИЗВЪНклАсНА фОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

The Vocal STudio aS an ouT of claSS form of educaTion 
assoc . Prof . Bozhanka radneva Baycheva, Phd
Shumen university „Bishop Konstantin Preslavski“, college – dobrich

abstract: The question of the students’ vocal education is an extremely current topic, since interest in singers’ 
activity is increasing. vocal training in music classes is not enough to satisfy the growing interest and needs of stu-
dents in vocal performance. This is the reason why new ways of vocal education in school and out of it are sought. 

The purpose of the investigation is showing the opportunities of the vocal studio organized at school as an out 
of class form of work for effective vocal education of the students.

object of our investigation are primary school students taught at the vocal studio organized in humanities 
Secondary School „St cyril and St methodius“ – Dobrich. 

vocal training is aimed at ensuring conditions for the development of the vocal abilities of each student and 
their use in the process of vocal activities in ways appropriate to their interests and needs.

Keywords: music, vocal education, extracurricular activities, students, primary school

Въведение
Проблемът за свободното време на децата, неговото ново преосмисляне и обогатяване е пряко 

свързан не само с въпроса за тяхната подготовка и бъдещата им реализация в новия век, но и с тях-
ната социализация и приобщаването им към културните ценности. [1, с. 80]. затова днес все по-по-
вече се обръща внимание на възможностите, които предоставя училището за организиране на сво-
бодното време на учениците, за активното им включване в различни извънкласни форми на работа. 

според П. Петров [3, с. 280] рационалното организиране и провеждане на уроците и останалите 
училищни занятия с учениците позволява да им се предостави по-голяма възможност да използват 



298

ОбразОвание и технОлОгии

свободното си време за удовлетворяване на своите интереси и потребности. 
радев [4, с. 37] смята, че „класните неурочни форми на обучение отстраняват хегемонията на 

урока, стават често пъти негова алтернатива, придават многообразие, активират учениците, ин-
тегрират непринудено знания и умения, решават редица възпитателни и развиващи задачи“. 

извънкласната дейност заема особено място в цялостното развитие на ученика. тя е една добра 
възможност те да получат повече информация и допълнителни знания, да ги разширят, да развиват 
умения и потребност от непрекъснато усъвършенстване [2].

извънкласната дейност дава възможност на ученика да се развива и изразява собственото си 
„аз“ в различни житейски ситуации. тя е призвана да удовлетворява интересите и потребностите 
на децата в свободното от учебни занятия време. свързана е със свободния избор на ученика и има 
практико-приложна насоченост. „мобилна, вариативна и целесъобразна е по отношение динамика-
та на интересите на децата и учениците. гъвкава е в развитието и използването на формите на ор-
ганизация. създава емоционален комфорт на детето и ученика в процеса на удовлетворяване, разви-
тие и реализация на творческите им потребности. [5, с. 97]. 

Изложение
днес се наблюдава изключителен интерес и стремеж от страна на подрастващите към певческа-

та дейност. затова смятаме, че въпросът за вокалното обучение на учениците е изключително ак-
туален. 

вокалното обучение в часовете по музика не е достатъчно да задоволи нарасналите интереси и 
потребности на учениците към вокална изява. ето защо се търсят начини за допълнително вокално 
обучение в училище или извън него. 

сравнително нова форма на извънкласна дейност е т. нар. вокално студио. в него се подбират уче-
ници с подчертан интерес към песента и желание за сценична изява. дейността във вокалното студио 
е насочена към осигуряване на условия за развитие на вокалните възможности на всеки ученик и използ-
ването им в процеса на вокална дейност, съобразявайки се с неговите интереси и потребности. 

чрез включването на учениците във вокалното студио:
 y се осмисля свободното им време, като се насочват към предпочитана от тях певческа изява; 
 y повишава се мотивацията им за участие в музикално-образователния процес;
 y развиват се допълнителни знания, умения и компетентности.

целта на изследването е разкриване възможностите на вокалното студио, организирано в учи-
лище като извънкласна форма на работа, за ефективно вокално обучение на учениците.

Предмет на изследването е вокално-техническото развитие на учениците от начална училищ-
на възраст.

обект на нашето изследване са учениците от началното училище, обучавани във вокално сту-
дио, организирано в хг „св. св. кирил и методий“ – добрич. 

във връзка с целта се поставят следните задачи:
1. да се работи за оптимално вокално развитие:

 y да се работи за формиране на певчески навици и умения;
 y да се работи за формиране на качествата на детския глас;

2. да се усъвършенства вокалната техника на учениците;
3. да се работи върху художествено изпълнение на песните.
във вокалното студио се обучават 12 ученици на възраст от 7 до 12 години. обучението започ-

ва в началото на учебната година и завършва в края на месец май. в студиото се използва индивиду-
ална форма на обучение.

Подбор на ученици, желаещи да пеят във вокалното студио
в началото на всяка учебна година, още при постъпването в студиото, се прави прослушване, на 

което се установява равнището на музикалното развитие на всеки ученик. 
на прослушванията, обикновено, учениците се притесняват и не могат да покажат своите въз-

можности. учениците се затрудняват при изпълнението на отделни тонове, звукореди и непознати 
мелодии и обикновено интонират чисто само примерните тоновете в центъра на диапазона. една от 
най-често срещаните причини за неточното интониране, е липсата на координация между слух и глас.

когато на прослушването се явят ученици, които интонират неточно, но се отличават с изя-
вена емоционалност, силно изразена потребност от общуване с песента и изключителна активност 
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към музиката, то им се дава шанс и се приемат в студиото. на по-късен етап отново се прослушват 
и ако имат развитие продължават своето обучение.

На прослушването се установява равнището на вокалните способности и степента на вокално-тех-
ническо развитие на децата: 

 y определят се качествата на детския глас – тембър, сила, тонововисочинен и работен диапа-
зон; 

основен показател за приемане на новите певци е тембърът. При пеене е много важно детето да 
притежава интересен, тембър, тъй като никакво обучение не може да замени вродената окраска на 
гласа. 

определят се границите на тонововисочинния диапазон (от възможно най-ниския и най-високия 
тон, които ученикът може да възпроизведе) и на работния диапазон (отрязък от тонововисочин-
ния, в който се проявяват най-добрите качества на певческия глас и се пее без напрежение и с лекота). 
диапазонът при децата не е решаващ, защото непрекъснато се променя и развива. 

качествата на детския глас се определят като: отлични, много добри, добри и лоши. 
 y определя се степента на развитие на певческите умения и навици:

 y установява се вида на певческото дишане – високо (ключично), гръдно, смесено (гръдно и 
диафрагмено) и ниско (диафрагмено). 

децата, които се явяват на прослушването не владеят певческото дишане. Повечето деца ди-
шат повърхностно или гръдно и стягат раменете и гърлото. 

 y определя се дикцията като: отлична, много добра, добра и лоша в зависимост от точ-
ността, яснотата и изразителността на произнасяне на текста на песента.

 y звукообразуването, когато става леко и без напрежение по целия диапазон, се оценява ка-
то отлично. 

във вокалното студио, според характера на звукообразуване, се срещат ученици с високо главо-
во и с гръдно звучене. 

Познаването на възрастовите и индивидуалните особености на учениците е необходимо условие за 
осигуряване на ефективността на педагогическо взаимодействие. 

Певците от начална училищна възраст се отличават с богато въображение и със силна емоцио-
налност. те се поддават лесно на музикално и вокално обучение, лесно усвояват нотната грамот-
ност и различните музикални и вокални навици. 

когато гласовото им развитие се води правилно, то дава изключително добри резултати. в про-
тивен случай води до гласово похабяване и затормозяване на музикалното им развитие. 

учениците, които се обучават във вокалното студио, се намират в т. нар. домутационна въз-
раст. в този период частите на гласовия апарат растат бавно и гласът има чисто детско звучене – 
нежен, лек, не особено силен. гласовият апарат в тази възраст е крехък, а механизмът на гласообразу-
ване се различава от този у възрастния. При нормално и правилно възпитание гласовата функция се 
развива плавно както при момчетата, така и при момичетата и към 9-10 годишна възраст гласът до-
бива блясък, наситеност и „сребрист“ оттенък – това е разцвета на детския глас. с увеличаване на 
възрастта, към 11-12 г. гласът постепенно се уплътнява и става силен и компактен. 

Вокално обучение на учениците 
Първият етап, при който се усвояват основните певчески навици и се поставят основите на во-

калната техника, е разпяването. целият комплекс от навици се изгражда едновременно, тъй като за 
работата на певческия механизъм е необходима координация, така както е необходима при обучение-
то на малките инструменталисти. този начален подготвителен етап е много важен, тъй като ста-
ва основа за по-нататъшното вокално развитие на учениците. 

усвояването на различните певчески навици – певческа стойка, дишане, артикулация и дикция са 
важно условие за правилното звукообразуване. 

Целта на вокалното обучение е не само да се формира звънък, сребрист и нежен детски глас, но и да се 
съхрани. Това е възможно само при свободно и естествено звукообразуване.

Пеенето в естествения регистър и овладяването на преходните тонове е важно условие, от кое-
то зависи бъдещето развитие на детския глас. работата върху регистрите е строго индивидуална 
и изисква педагога да притежава фин вокален слух, тъй като от него зависи как ще настрои инстру-
мента. работата по използването на един или друг регистър при пеенето е тясно свързана с разши-
ряването на тонововисочинния диапазон. отчитането на тонововисочинния диапазон и теситу-
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рата (най-често срещаните тонове в работния диапазон на децата от дадена възраст и тяхното 
разпределение) има голямо значение за нормалното функциониране на гласовия апарат и неговото 
опазване. ето защо познаването на индивидуалните и възрастови особености на децата има първос-
тепенно значение. 

с увеличаване на възрастта се разширяват и оптималните граници на тонововисочинния и ра-
ботен диапазон. седем-осем годишните деца постъпват в студиото с диапазон не по-голям от ок-
тава, обикновено в рамките на първа октава (ре1- си1; до1-до2), (ре1- до2; ре1- ре2). след едногодиш-
на системна работа децата прибавят към диапазона си по два-три, а понякога и повече тона.

Овладяването на певческите навици и умения продължава и във втория етап на вокалното обучение, 
който обхваща работата върху песенния материал. с помощта на учителя се избират подходящи пес-
ни, в зависимост от равнището на подготовка и вокално развитие на ученика. изборът на репер-
тоар е много важен, тъй като той усъвършенства техниката, формира музикалното му съзнание и 
култура. Подборът на песните се прави най-често от гледна точка на неговата вокално-техническа 
трудност, съобразявайки го с възрастта и възможностите на ученика. избират се песни, при които 
текстът е достъпен, разбираем и близък до детската психика. в началото се избира по-лек реперто-
ар, задължително на български език. децата от началното училище изпълняват предимно детски за-
бавни песни от различни композитори (Б. карадимчев, в. кушев, кр. Бояджиев, св. лобошки, ст. ди-
омов, х. агасян и др.). много от песните са в малък тонов обем от порядъка на 5-6 тона и това ги 
прави особено подходящи за малките певци. например „ех, че съм шик“, „непослушно момче“, „дай-
те шанс на песента“, „Босоного лято“, „рок-урок“, „ все на мен ли“, „старата игра“, „момичето с лу-
нички“, „вълшебните думи“, „Пепеляшка“ и др. репертоарът е мобилен, не е точно установен и по-
стоянно се мени.

след като натрупат известен опит, в репертоара на малките певци се включват и чужди песни. 
Простотата и яснотата в ладовия строеж и хармонията са необходимо условие за песните на 

начинаещите певци. ритмичният рисунък на песните постепенно се усложнява. в началото се из-
ползват четвъртини, половини, осмини, шестнадесетини, половина с точка и осмина, осмина с две 
шестнадесетини и др. По-късно се включват точкувана ритмика, залеговани тонове, триола, двув-
ременен синкоп, ауфтакт, паузи на силни и слаби времена и т.н. в началото малките певци изпълня-
ват песни в умерено темпо, а по-късно в различни темпа и динамика. 

след като усвоят песента учениците се обучават да пеят, използвайки звукоусилвателна апара-
тура и микрофон. важно условие за овладяване на техниката на пеене с микрофон е учениците да са 
усвоили певческите навици и умения. При пеене с микрофон се следи да не се нарушава целостта на 
фразата и да се получи добър динамичен ефект.

след като песента е готова се прибавят подходящи жестове, лицеизраз и красиви движения. 
стремежът ни е всеки ученик да изгради свой собствен стил, а не да имитира.

следващият момент е работа по интерпретацията и художествено изработване на песента. 
важен момент от работата върху песента е вникването в текста и пресъздаване на настроение-
то. за да изпълняват изразително и с удоволствие песента, е необходимо учениците да я харесват. 

вокалната техника в никакъв случай не е единствената ни цел, а средство за художествено изпъл-
нение на песента. художественото изпълнение, всъщност, е своеобразно умение да се предадат ню-
ансите на настроението и емоциите. то е възможно благодарение на това, че при възпроизвеждането 
песента се преживява повторно. 

Резултати от обучението във вокалното студио
учебната година завършва с контролен изпит, на който се отчитат резултатите от проведе-

ното вокално обучение. 
в края на годината се отчита, че работата по отстраняване на вокално-техническите проблеми 

е допринесла изключително много за подобряване качествата на детския глас. 
системната вокална работа оказва влияние върху певческия диапазон. в края на годината се от-

чита, че всички ученици са подобрили своя тонововисочинен и работен диапазон. данните показват, 
че половината от децата са увеличили своя тонововисочинен и работен диапазон с повече от 2 то-
на. само при едно от децата, което е в предмутационен период се отбелязва минимално увеличение 
на диапазона с 0,5 тона.

По-големите ученици (11-12 годишни) са овладели певческото дишане. Почти всички са подобри-
ли качеството на своята дикция. учениците пеят с лекота не само примерните тонове, а и високи-
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те и ниските тонове от диапазона си. това дава основание да се твърди, че учениците са овладели 
певческите навици и умения, следствие на което са подобрили своята вокална техника. 

анализът на резултатите показва, че обучението във вокалното студио, организирано в учили-
ще като извънкласна форма на работа, е допринесло за оптимално вокално развитие на учениците. 
основание за това твърдение дава промяната в равнището на вокалното развитие на изследваните 
ученици. Получените резултати убедително свидетелстват за наличието на позитивни качестве-
ни изменения, за висока ефективност на вокалното обучение. 

в края на всяка учебна година се организира концерт, на който учениците изпълняват песни от 
своя репертоар. те демонстрират своите певчески умения пред своите родители, приятели и съу-
ченици. тези концерти обикновено се заснемат и след това се наблюдават и анализират. учениците 
получават реална оценка за представянето си и за положения труд както от своите близки, така и 
от вокалния педагог.

много често тези концерти се оказват мощен стимул за бъдещото им развитие.

заключение
във вокалното студио се обучават ученици, които имат определен интерес и стремеж към пев-

ческа изява. в резултат на обучението те развиват качествата на своя глас, усъвършенстват вокал-
ната си техника, обогатяват своите знания и култура.

обучението във вокалното студио, организирано в училище като извънкласна форма на обуче-
ние, се оказва ефективно, защото учениците:

 y се обучават индивидуално и получават професионалната подготовка; 
 y пеят в естествения си регистър и в теситура свойствена за гласа; 
 y изпълняват репертоар, съобразен с желанието и темперамента им, с вокалните и възрастови-

те им възможности; 
 y изпълняват харесвана и любима музика; 

обучавайки се във вокалното студио, учениците получават знания, формират умения и естети-
ческо отношение не само към песента и певческата дейност, но и към музикалното изкуство въобще.
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abstract: constantly changing technological environment requires new searches in the field of education. The 
modern teacher is forced to seek new solutions using modern multimedia technology. Breaking the traditional 
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boundaries in accordance with the traditional methods is determined as a prerequisite for successful integration 
of the old with the new forms.

object of this work is the training of students of pedagogical specialties of college Dobrich .
Subject of the study is the use of interactive music software in the education of students by degree „ professional 

Bachelor „.
The study aims to establish the effectiveness of the use of interactive music software for training students in 

the discipline musical instrument.
Keywords: emi, music pedagogy, students, software, primary school

непрекъснато променящата се и бързо развиваща се технологична среда налага нови търсения в 
областта на образованието. съвременният учител е принуден да търси нови решения при използ-
ване на съвременните мултимедийни технологии. разчупването на традиционните рамки при спаз-
ване на традиционните методи се обуславя като задължително условие за успешно интегриране на 
старите форми с нови.

в отговор на съвременните тенденции в бързо развиващата се технологична среда, колеж-до-
брич предоставя възможност за едно модерно обучение по музикален инструмент, разгърнато в два 
модула, в два семестъра. в първия модул, в първи семестър студентите се обучават по традицион-
ната методология на електронните музикални инструменти (еми). във втори семестър или мо-
дул, студентите се запознават с три различни интерактивни музикални софтуера – Sibelius, virtual 
Sound canvas и Karafun editor. 

г. одъм пише: „тъй като електронните инструменти са използвани универсално вкъщи, в учили-
щата на цяла Британия и по целия свят не само за пресъздаване, но и за високо ниво на развитие в ко-
мерсиалната и художествената музика, е жизнено важно проучването да се фокусира върху използва-
нето и развитието на електронните синтезатори като ресурс“ [1, с. 112].

синтезаторите са фундаментална основа за обучението по музикален софтуер. Поради своята 
атрактивност те предоставят възможност за по-лесно и забавно усвояване на музикалния матери-
ал и изготвянето на партитури, музикални аранжименти и др.

а. йелс се опитва да отговори на въпроса защо учениците харесват толкова много синтезатори-
те. той забелязва, че милионите, които се наслаждават на свиренето на синтезатор „са открили пре-
носно средство, чрез което могат да изразяват музикалните идеи на език, който се явява сроден до 
тяхната публика“ [2, с. 16]. учениците харесват инструмента, тъй като на него може да се изпълня-
ва музика близка до стиловете, които слушат извън училище (поп, денс, рокендрол и др.). освен то-
ва, синтезаторите позволяват на учениците да правят аранжименти на мелодии, които вече позна-
ват [3]. това донякъде може да обясни защо учениците са привлечени от синтезаторите. във връз-
ка с това възниква въпроса до каква степен са подготвени студентите за работа със синтезатори и 
могат ли да създават аранжименти по мелодии? 

съществува софтуер, който улеснява и онагледява музикално-технологичните процеси по съста-
вяне на аранжименти, нотиране, композиране и създаване на караоке продукти, необходими за успеш-
ната педагогическа практика на студентите бакалаври от специалностите начална училищна педа-
гогика с чужд език и начална училищна педагогика и информационни технологии в Шу колеж-добрич.

статията представя обучението по музикален инструмент, реализирано през учебните 2012-
2015 години със студенти, обучавани в специалностите „начална училищна педагогика и чужда език“ 
(нуПче) и „начална училищна педагогика и информационни технологии“ (нуПит).

обект на настоящия труд е обучението на студентите от педагогическите специалности на 
колеж-добрич.

Предмет на изследването е използването на интерактивен музикален софтуер в обучението на 
студентите от окс „професионален бакалавър“. 

целта на изследването е установяване ефективността от използването на интерактивния му-
зикален софтуер за обучение на студенти по дисциплината музикален инструмент.

диагностичната методика на настоящото изследване включва критерии и показатели за оце-
няване на постиженията на студентите при обучението по музикален инструмент (интеракти-
вен музикален софтуер), които са разработени на основа на въведената в Шу „епископ константин 
Преславски“ рейтингова система за оценяване уменията, знанията и компетентностите на сту-
дентите като се ползва индивидуална рейтингова карта за всеки студент. в тази карта се нанасят 
постиженията на студента за всяко занятие – темата, задачите за аудиторна работа и оценката 
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в края на часа. това дава възможност и на преподавателя и на студента да следи постоянно рейтин-
говото място на студента в групата и постиженията на цялата група. така студентът сам следи 
нивото си, пропуските си, белите полета в знанията и уменията си. от обучаван, той се превръща 
в обучаващ се. така се осигурява текущият контрол през целия процес на обучение. чрез него по-ско-
ро се проверяват етапите от формиране на знанията и уменията на студентите. 

в първи семестър студентите са овладяли знания, умения и компетенции за свирене на електрон-
ни музикални инстурументи (синтезатор) на базата, на които продължават своето обучение за из-
ползване на интерактивен софтуер.

При втори модул (втори семестър) студентите получават знания и формират умения за из-
ползване на интерактивен софтуер:

1. студентите се обучават да свързват синтезатора с компютърния софтуер;
2. запознават се със спецификата на всеки музикален софтуер;
3. студентите се обучават да работят на трите софтуера.
Първият софтуер, който се използва е Sibelius. „Sibelius е най-продаваният музикален софтуер в 

света, предлагащ изтънчени, но лесни за използване инструменти, които са доказани и са се утвър-
дили като надеждни от композитори, аранжори, издатели, преподаватели и студенти“ [ir1]. това е 
програма, която предоставя възможност за въвеждане на ноти за различни инструменти, обединени 
по групи, с всички динамични и темпови особености на нотната фактура.

след стартиране на програмата Sibelius при първоначалния екран се предоставя възможност за 
подбор на размер, темпо и тоналност на бъдещия проект (фиг. 1).

след като е създаден вече новият проект е необходимо да се разпишат нотите на нотната пар-
титура. нотите се въвеждат по два начина – чрез мишка и клавиатура или чрез клавиатура на му-
зикален електронен инструмент (синтезатор). вторият метод е по-ефективен, тъй като студен-
тите вече имат необходимата музикално-практическа подготовка през първи семестър. те са запоз-
нати с клавиатурата, имат изградена постановка на двете ръце, което прави намирането и изсвир-
ването на нотите бързо и лесно в сравнение с откриването им по нотното петолиние. 

Фигура 1. Въвеждане на размер, темпо и тоналност

за целта първо се осъществява хардуерна комуникация между еми и компютъра, на който е ин-
сталирана програмата Sibelius. необходим е uSB/miDi кабел, по който се пренасят данните на стан-
дартизирания miDi език (musical instrument Digital interface). след като е осъществена успешна ко-
муникация между двата инструмента се извършва проверка посредством специален инструмент, с 
който разполага програмата (фиг. 2).

При правилна връзка след изсвирване на тоновете на клавиатурата на музикалния инструмент 
нотите започват да се нанасят на музикалната партитура според избраната нотна стойност от 
спомагателния нотен кийпад. важен е подборът на музикални инструменти, за които ще бъде раз-
писана песента. При опит да се вмъкнат различни музикални инструменти се вижда, че те са подре-
дени по групи:
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 y дървени духови инструменти
 y медни духови инструменти
 y Перкусионни и ударни инструменти
 y Перкусионни инструменти с височина на тона
 y китарни инструменти
 y Певци
 y струнни инструменти
 y други инструменти

това улеснява, до голяма степен, намирането на инструменти (фиг. 3).

Фигура 2. Проверка на MIDI връзка

Фигура 3. Прибавяне на музикални инструменти към партитурата

след изсвирването на мелодията и съответния акомпанимент се добавят различни съпровожда-
щи, перкусионни инструменти – дайре, триъгълник, дървени пръчки, чинел, барабан и др. (фиг. 4). ме-
лодията и хармоничният акомпанимент се разделят като за улеснение на студентите са обособени 
две условни правила:

 y мелодията се изпълнява от мелодични духови инструменти – флейта, обой, кларинет и др.
 y съпроводът се разделя на бас и хармония като баса се изпълнява от бас инструмент (контра-

бас или туба), а хармонията от хармоничен инструмент (пиано, арфа, класическа китара...). 
Преди да се аранжират перкусионните ударни инструменти се прави анализ на характера на пе-

сента с цел да се определи какви перкусионни инструменти ще има – силни или тихи, и кои от тях 
ще свирят на силно, и кои на слабо време. определя се метрумът на песента, след което се определят 
силните и слаби времена в тактовете както и в съответната музикална форма. Повечето перкуси-
онни инструменти с неопределена височина на тона се изписват на една линия. изключение прави ин-
струментът клавеси (wood blocks), който се изписва на петолиние, понеже самият инструмент из-
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дава нисък и висок звук, които се записват съответно на местата на нотите „ми“ и „сол“ от пър-
ва октава. 

Фигура 4. Създаване на партитурен лист 1

след нотирането на дадената песен се оформя цялостната структура с необходимите знаци за 
повторение, финални черти, първа и втора волта, динамични знаци (crescendo, decrescendo и др.) и др. 
(фиг. 5).

По-напредналите студенти, нотират песни с многогласие. запознават се с особеностите на чо-
вешкия глас и тембър и си служат с партитури за хор (фиг. 6)

готовият проект се записва, след което се експортира в miDi файл, който има за цел да послужи 
за основа на по-нататъшния караоке файл.

за да се изготви един караоке файл са необходими две условия: звуков файл в аудио формат и да 
се въведе текст, който по-късно ще бъде подчертаван. с помощта на втория софтуер virtual Sound 
canvas, който изучават студентите по музикален инструмент, готовият miDi файл се преобра-
зува в адуио, като има опция за промяна на темпо и тоналност преди окончателното конвертира-
не. образуваният аудио файл служи за основа на интерактивния звуков файл – караоке. virtual Sound 
canvas представлява страхотно звучащ синт-плъгин, който позволява да се правят miDi файлове и 
да се персонализират по собствен вкус.

Фигура 5. Поставяне на партитурни знаци 1
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Фигура 6. Партитура за смесен хор 1

третият софтуер Karafun editor е специализиран за създаване на караоке файлове. след въвежда-
не на съответния аудио файл и необходимия текст на дадената песен студентите пристъпват към 
най-трудната и съществена част от този процес – свързване на мелодията със текста по срички, 
така както се изпълнява. Последната стъпка от целия процес е конвертирането на получената ком-
бинация от звук и текст във видео файл, който представлява крайния продукт, т.е. това е резул-
татът на усилията, положени през целия семестър. Полученият караоке файл служи като помощно 
средство в часовете по музика в началния курс.

При изучаването на музикално-интерактивния софтуер Sibelius, virtual Sound canvas и Karafun 
editor, студентите се сблъскват с редица проблеми, които спомагат за тяхното цялостно музикал-
но развитие. в резултат на обучението студентите:

 y тренират своя вътрешен слух, метроритмичен, ладов и тембров усет, упражняват слухов 
контрол;

 y придобиват умения за аранжиране на детски песни;
 y разширяват своите познания в областта на елементарна теория на музиката, хармония и ин-

струментознание, както и в областта на ит сферата, чрез работа с компютър.
работата с интерактивен софтуер в час по музикален инструмент е увлекателна и приятна. тя 

стимулира студентите за по-активно участие в музикално-изпълнителската дийност, което от 
своя страна води до по-висока ефективност в овладяването на музикалния инструмент. работата 
с този софтуер предоставя един нов, разнообразен начин, за постигане на целите и задачите, свър-
зани с музикално-възпитателния процес, съобразен с разрастващата се нужда от дигитализация на 
обучението в образователната среда. 

в края на втория семестър се проведе анкета със студентите, чиито резултати доказват пре-
дходните твърдения. студентите споделят своите впечатления от работата със софтуера:

 y „Беше вълнуващо преживяване. много се забавлявах.“(т.д.) 
 y „чувството, че твориш нещо е страхотно“ – споделя с.г. и т.н.

Проведеното обучение чрез интерактивен софтуер осигурява редица знания и умения на сту-
дентите и служи за фундаментална основа за по-нататъшния им образователен процес по дисципли-
ните методика на музикалното възпитание и вокално обучение, както и за педагогическата им прак-
тика по предмета музика в началното училище.

в резултат на обучението студентите усвояват знания, умения и компетенции за работа с му-
зикален софтуер, който ще им бъде изключително полезен в бъдещата им работа като педагози. 

литература:
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3. odam, g & paterson, a. (2000) composing in the classroom: the creative dream. high Wycombe: 
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abstract: The report develops the concept of evolution of the understanding on the application of information 
and communication technologies in education. it supports the thesis that technology is no longer a leading element 
in this process as it is part of the surrounding environment. our attention should be substantially focused on 
teaching practices and understanding of the creative approach needed by the leading educational specialists in the 
area. rational arguments are given that the unbalanced use of technology in the classroom can even worsen the 
quality of the learning process and deepen the crisis in education.
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в последните години постоянно се обсъжда как навлизането на нови информационни технологии 
в образованието ще подобри уменията и знанията на учениците и студентите, ще направи уроци-
те и лекциите по-интересни и разнообразни и ще спомогне за повишаване на мотивацията и успева-
емостта. за съжаление практическата реализация на тези прекрасно звучащи идеи засега не просто 
опровергава подобна теза, но поставя определени въпроси към цялостната визия за навлизане на ин-
формационните и комуникационни технологии (икт) в образованието.

ако запитаме 20 случайно избрани граждани „Как разбирате навлизането на информационните тех-
нологии в образованието?“, вероятно 19 от тях ще отговорят, че това е прехвърляне на хартиените 
уроци в електронни и използване на компютър за обучение. Подобно първично възприемане на инфор-
матизацията в образованието не е в никакъв случай изключение дори в мисленето на много мениджъ-
ри, бизнесмени или политици. за съжаление България чувствително изостава в динамиката, с която 
се компютъризира образованието и до голяма степен това е и причина за остарелите схващания на 
голяма част от нашето общество по отношение на това как точно да се реализира навлизането на 
икт тази чувствителна за всяко българско домакинство област.

живеем в изключително динамично време – време, в което информационните и комуникацион-
ни технологии буквално разчупват всички стереотипи на традиционното социално поведение и 
влияят върху всички икономически сектори. доколкото образованието е пазарен процес като все-
ки друг, то той несъмнено се повлиява от технологиите, но именно изключителната им динамика е 
причина за недотам адекватното социално поведение на значителна част от хората, отговорни за 
този сектор. всъщност те просто не успяват достатъчно бързо да анализират процесите и често 
това, което е удачно за определени епохи, държави и социални дадености, се оказва закъсняло или до-
ри неприложимо в нашите конкретни условия.

да разгледаме за пример ит оборудването. от години се говори, че е добре в училищата и универси-
тетите да има повече компютри, уроците и домашните да са в интернет, а учителите и учениците 
да възприемат технологиите като неразделна част от учебния процес. в същото време поради инерци-
ята на мисленето и закъснялата реакция на управляващите за много училища компютрите все още се 
възприемат като някакъв лукс или екстра и малцина директори се осмеляват да инвестират част от 
делегираните си бюджети за техника, а останалите се надяват, че държавата ще направи тази инвес-
тиция вместо тях. междувременно пазарните процеси се развиват изключително динамично, цените 
на компютърната техника вече са достъпни за всяко домакинство и преобладаващата част от българ-
ските тийнейджъри към днешна дата вече имат компютри в къщи. нещо повече – болшинството от 
тях имат и мобилни телефони, много от тях със смарт функции, така че до голяма степен учебният 
процес може да бъде чувствително повлиян от тези нови възможности и то без да се налага държава-
та да инвестира десетки милиони левове в хардуер. на хоризонта вече се задават стотици нови мо-
дели мобилни устройства и към традиционните лаптопи и нетбуци към днешна дата спокойно може 
да се прибавят и таблетите, които като пазарен дял скоро ще изместят останалия хардуер най-вече 
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поради леснотата на използване, масовизирането на пазара и лавинообразния спад на цените.. в извес-
тен смисъл можем да твърдим, че липсата на крайни устройства вече далеч не е ключов проблем за бъл-
гарското образование. същевременно все по-агресивната политика на мобилните оператори и множе-
ството евтини технологии за безжичен пренос (тип wifi) ни навеждат на логичната мисъл, че и свър-
заността на устройствата с интернет вече не е спирачка за дигиталното образование и на дневен ред 
са неща като електронно съдържание, методика на преподаване чрез икт, нужда от стандарти за он-
лайн разпространение и т.н. в същото време позакъснялата реакция на обществото и управляващите 
все още ни изпраща в исторически обременената визия за компютъризацията като панацея и дори до 
неотдавна един от политическите лидери и понастоящем евродепутат развиваше теорията, че дър-
жавата трябва да закупи таблет на всяко дете. не е нужно да сме велики анализатори, за да сметнем, 
че ако подобна стъпка се осъществи, то за един десетгодишен период при наличните над милион учени-
ци и студенти това прави над милиард и половина лева само за таблети (с презумпцията, че времето 
на живот на тези устройства не надхвърля 2-3 години и те трябва поне няколко пъти да се обновят за 
периода). очевидно тези средства могат да бъдат похарчени много по-разумно, далновидно и отговор-
но и да се създаде една дългосрочна визия за икт образованието, която да съдържа в себе си елементи на 
устойчивост, без да изглежда като поредното голямо харчене на пари на данъкоплатците.

ако се понесем на вълните на популизма, несъмнено ще посочим проект, свързан с масово закупу-
ване на компютърни устройства в съседна турция, където правителството обеща таблет на всеки 
от над десетте милиона ученици и в момента там се изливат сериозни средства именно по този на-
чин. несериозно е обаче да копираме тъкмо турския пример, защото там икономическите и социални 
условия са съвсем различни. много по-подходящ за българските условия е примера на страни като, да 
речем, Южна корея, където основните инвестиции се изливат за създаване на образователната ин-
фраструктура и съдържание, а крайните устройства са си грижа на всяко домакинство. независи-
мо какво си мислим понякога, завладени от поредната вълна национален песимизъм, България е страна 
с развита пазарна икономика, действаща демокрация и член на европейския съюз, а икономически се-
дим по-добре от 2/3 от държавите по света, така че е крайно време да се сравним с по-добрите при-
мери и да спрем да живеем с усещането, че сме обречени завинаги да сме нещастни, бедни и неуспели.

глътка свеж въздух за информатизацията на българското образование и наука е приетата през 
миналата година „стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационни тех-
нологии в образованието и науката на република България“ за периода до 2020 година, където именно 
създаването на цялостна образователна екосистема се поставя като основна задача, а всички други 
задачи са съпътстващи и подчинени на голямата цел.

за съжаление досега, повече от година, стратегията седи основно на хартия, инвестиции почти 
не са направени и много от добрите ѝ идеи рискуват да станат неактуални именно поради липсата 
на дългосрочна инвестиционна визия. ако прибавим и липсата на приемственост, честата смяна на 
правителства и банковата криза, това логично не прави инвестирането в образователни техноло-
гии по-лесно. много по-важно е обаче да популяризираме посланието, че образованието е универсал-
ното лекарство за всяка една икономическа криза, а информатизацията е в основата на модерния об-
разователен процес. с едно уточнение – ако се прилага правилно, дозирано и комплексно.

вече стана дума, че технологичните устройства сами по себе си не са панацея за образованието. 
това че всеки втори съвременен тийнейджър носи смартфон, за който родителите му са дали поло-
вин месечна заплата, не го прави нито по-умен, нито по-образован. нещо повече – вече съществуват 
цели течения в социологията изследващи т.нар. „смс култура“, където в стремежа да се интегрират 
по-бързо и цялостно в технологичната реалност тийнейджърите буквално забравят да пишат гра-
матически правилно и примитивният им правопис не е проява на характер, а съвсем реално отразява 
техните моментни възможности.

ако разгледаме например резултатите от държавните зрелостни изпити за последните 5 годи-
ни, ще установим интересни тенденции. нека вземем два основни предмета като българският език 
и литература (Бел) и математика. с просто око се вижда, че и по двата предмета, въпреки посто-
янното навлизането на икт в класната стая, резултатите не само че не се подобряват, но и в по-
следната година дори вървят леко надолу. случаен наблюдател би се заблудил от графиката (Фиг. 1.), 
че все пак математическите заложби на българите преобладават над познанията им по български, но 
това е само привидно – просто на Бел се явяват задължително всички зрелостници, а на математи-
ка – само тези, които сами са я избрали за изпитен предмет, а се предполага, че това са основно уче-
ници, които имат влечение към нея.
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Фиг. 1. Средни резултати от държавни зрелостни изпити за периода 2011-2015 година 
по Български език и литература и по Математика – източник: МОН

Българинът не става по-грамотен, а лошият пример с наизустяването на текстове от минало-
то сега отстъпва на не по-малко порочната тенденция за всичко да се търси в гугъл и знанията по-
стоянно да атрофират за сметка на превърналите се вече в чисто механични умения да „браузваме“ 
в мрежата. с все по-страшна сила върху нас се стоварва тежкият въпрос – какво бихме правили, ако 
мрежата внезапно изчезне? и това вече не е параноя, типична за следващото хилядолетие или сто-
летие, а буквално тема на утрешния ден – много от нашите тийнейджъри просто вече са дотолко-
ва зависими от мрежата, че прекъсването на връзката може понякога да доведе даже до психични от-
клонения. заражда се една нова симбиоза между човек и компютър, при която обаче нетният ефект 
върху човечеството е доста спорен – липсата на движения прави тялото лениво и постоянно ат-
рофиращо, а заливащите ни океани с информация карат мозъка да залинява и човек да развива своеоб-
разна „интернет“ зависимост много по-бързо и сигурно от всякакви известни пристрастители ка-
то наркотици, цигари и др.

обсъдихме устройствата, нека обърнем внимание и на софтуера. макар и дълги години с водещи 
позиции във всички социални сегменти, вкл. и в образованието, компании като майкрософт вече яс-
но осъзнават, че не са монополисти на софтуерния пазар. именно огромната динамика на мобилни 
устройства и нуждата от прости, ефективни и лесно надстройваеми операционни системи доведе 
на сцената феномени като линукс и андроид и можем спокойно да кажем, че в близките десетина го-
дини софтуерният пазар ще се развие по един съвършено нов начин. въпросът е, че тази динамика все 
още не се забелязва от обикновения учител или образователен функционер и много от досегашните 
процеси се запазват ненакърнени, въпреки, че времето им вече изтича и трябва агресивно да проме-
ним начина, по който се обучават днешните млади хора.

в същото време дори обучението по информационни технологии съгласно действащите държав-
ни образователни изисквания на мон [2] е ориентирано по стереотипа на някакви готови софту-
ерни пакети, а в уменията, които трябва да има всеки ученик при завършването на 12 клас, са вклю-
чени „важни“ изисквания като:

„…Използва основните възможности на текстообработваща програма, графичен редактор, табли-
чен процесор, система за управление на бази от данни и архивираща програма за решаване на конкретен 
проблем…. „ или пък по-амбициозното „второ равнище“: „…Създава и обработва текстови докумен-
ти; графични изображения; електронни таблици; бази от данни и архиви от данни чрез общите и специа-
лизираните възможности на потребителски продукти с общо предназначение…“

има и други, звучащи доста странно за 2015 г., образователни изисквания като например: „…Тър-
си и подбира информация от различни източници чрез средствата на ИТ….“,

„…Използва средства на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред публика…“, или пък до-
ри „върхови“ постижения в персоналното ит развитие като да речем: „осъществява връзка на ком-
пютърни системи с интернет и използва предоставените услуги.“, които поставят основателния 
въпрос дали изобщо трябва да се учат информационни технологии в училище или те просто трябва 
да се интегрират неусетно към всеки учебен предмет и да станат генерична част от образовател-
ния процес.
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Практиката на нашите предшественици показва, че образователното съдържание постоянно на-
раства по обем с годините, а учениците стават все по-необразовани и причините се крият в липсата 
на образователна стратегия, свързана с творческото осмисляне на наученото и възможността да се 
пресеят наистина ценните знания и умения, както и в подтиснатата възможност на ученика и сту-
дента да се развиват в сферата на критичното мислене. да, информацията е много и ще става все по-
вече, но именно нуждата да се прави анализ и да се взимат информирани решения е това, което ще от-
крои бъдещите лидери на информационното общество, а в момента системата е програмирана да на-
сърчава едни прости потребители на технологии и всъщност дигитализация на образованието през 
призмата на творчеството и възможностите за развитие на критично мислене просто липсват.

образованието ни може да стане изключително атрактивно, модерно и ефективно, ако се използ-
ват предимствата на информационните технологии и се извърши качествена трансформация на об-
разователния процес, именно ползвайки тези предимства. от друга страна, докато наблюдаваме прос-
то прехвърляне на традиционни процеси на хартия в цифров вид, това с нищо не добавя стойност към 
образователния модел, а само го усложнява, изпълвайки и без това изтерзаната ученическа глава с нова 
суха теория по още няколко предмета, свързани с ит или пък опитвайки се да го накара да научи неща, 
които отдавна е овладял до степен на механично умение на домашния си компютър.

необходимо е да се възприеме един целенасочен и балансиран подход, свързан с постепенно елек-
тронизиране не само на съдържанието, което се преподава, но и на начина, по който се извършва пре-
подаването, взимайки под внимание всички специфични особености, които технологиите предоста-
вят. имаме ли нужда от класни стаи, в които пред всяко дете има непременно компютър с интер-
нет? определено не, тъй като при подобен сценарий учениците просто ще престанат да слушат 
учителя си и вниманието им ще отиде другаде. да, технологии може да има за да се онагледи учебния 
процес, да се прожектира филм или да се реши интерактивен тест, но основното е в часовете учени-
ците да се научат повече да мислят, а в къщи на домашния компютър да упражняват наученото и да 
се свързват с базата с електронни уроци дори когато учителят вече не е до тях, за да ги следи. в ед-
на електронна образователна реалност няма и особен смисъл всички деца да учат едно и също или да 
работят на една скорост. ако има по-сериозни интереси по даден предмет, всеки ученик би могъл да 
се задълбочи и да развие и самостоятелно голяма част от бъдещите си умения, а ролята на учителя 
постепенно се трансформира от основен източник на познание във водач, който трябва да вдъхно-
ви и поведе образователния процес и да запали искрата на ученическото любопитство, за което ин-
формационните технологии могат да бъдат изключително полезни.

какъв би бил оптималния модел за едно модерно икт базирано образование? смятам, че и приета-
та икт стратегия, която цитирахме по-горе, дава достатъчно ясни послания по този въпрос, а имен-
но: облачна икт архитектура, поддържана от държавата, модерно електронно съдържание по всички 
учебни предмети, оптични линии, свързващи всяка образователна институция с тази инфраструк-
тура, учители, които са обучени да преподават по нов начин това обновено съдържание, ученици, кои-
то имат и собствени мобилни устройства и могат да достъпват това съдържание винаги и навсякъде. 
за съжаление реалността поне засега е доста различна и в съзнанието на много от хората, взимащи ре-
шения, все още тази картина изглежда прекалено размита и несигурна и те залагат на традициите, без 
да си дават ясна сметка, че в динамичното време, в което живеем, дори самото запазване на статукво-
то вече е отстъпление и убива надеждите за едно качествено и модерно образование.

на България не са необходими пасивни потребители на технологии или зомбита с компютри, а хо-
ра с различни умения, подкрепяни от технологиите, хора с ясни интереси, цели, мечти и възможнос-
ти, които да могат да реализират пълноценно, адаптирайки се динамично към една нова реалност. 
реалност, стъпила на технологиите, но и управлявана от критично мислещи, знаещи и можещи лич-
ности, които не пречупват себе си през компютъра, а изразяват своята същност по един нов и въл-
нуващ начин, който само модерното образование може да ни даде.
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abstract: The report presents a systematic european and global experience in the implementation of projects 
and initiatives for the development of mobile digital libraries and implementation of mobile learning. changes 
and challenges in consumer attitudes and new technological capabilities in modern times, motivate and lead to 
the creation of e-learning and distance learning, digital libraries, and the emergence of one of the new educational 
models – mobile learning (m-learning). 

Two of the most popular models of mobile learning in schools worldwide are: one-to-one (1: 1) programs, 
where each student is provided with a personal device, without the need for spending by students or their families; 
The model of training using own already available device – Bring Your own Device (BYoD) initiatives that rely on 
owned learner own device or subsidy from schools of students who cannot afford them.

Development of new mobile applications and content, encouraging significant investment in software 
development for mobile devices, a significant increase in the use of applications related to education in developed 
countries – all these are trends that determine the future development of educational activities both formal and in 
informal learning. The new direction for developing modern educational environment at the center of the system 
learner. mobile learning and mobile digital educational resources together in libraries are one of the best answers 
to today’s consumer searches. They offer a variety of tools and resources adaptable to individual students, provide 
personalized learning what is expected to be education in the near future.

Keywords: mobile learning, mobile libraries, personalized learning, e-learning 

i . Актуалност на темата
дигиталните информационни ресурси са основна съставна единица на културната, образовател-

ната и научната среда на днешния ден, а вероятно още повече на утрешния. създаването на диги-
тална информационна и образователна среда е продължителен процес на събиране, класифициране, 
концептуализиране и използване на информацията, осъществяващ се паралелно с бързо развиващи се 
технологични постижения и иновации. т. тодорова (2010) обобщава: „дигитализацията на книжов-
ното наследство води до забележителна трансформация в библиотечните услуги и в достъпа до 
информация. Библиотеките се обединяват от идеята цифровизираните ресурси да съставят общ 
фонд, споделян между различни университети и за обществено ползване.“ [2, с. 30]. тази среда създа-
ва активни потребители, без лимити и ограничения в търсенията, със стремеж за решаване на про-
блеми и постоянно развиване на компетенциите си. създават се потребности от постоянен и не-
ограничен достъп до цялото акумулирано световно знание и информация, необходимост от тран-
сформиране на пътищата и начините за получаване и усвояване на знания. анализирайки съвременния 
потребител на информация, се открояват няколко негови характеристики – предпочитание за са-
мозадоволяване на информационните нужди и желание за изграждане и контролиране на своя инфор-
мационна среда. Потребителите не желаят да бъдат зависими от когото и да било, ако могат да се 
справят сами при търсенето на информация, без да губят време и средства. тези промени и предиз-
викателства в потребителските нагласи и актуалните технологични възможности, мотивират и 
довеждат до създаването на електронно обучение, на дигитални библиотеки и на един от най-нови-
те образователни модели – мобилното обучение (m-learning). новите образователни форми целят 
да оптимизират събирането, споделянето и използването на знания, така че ползващите ги общно-
сти да бъдат максимално ефективни, продуктивни и полезни. 

ii . същност на мобилното обучение
мобилното обучение (m-learning) се дефинира от няколко различни школи и експерти, но най-пъл-
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ното и точно определение се формулира по време на Първата Юнеско седмица на мобилното об-
разование, проведена в периода 12-16 декември 2011 г. в Париж в централата на Юнеско [7]. експер-
тите, участващи в седмицата на мобилното образование подчертават, че е сериозно предизвика-
телство да се предложи универсална дефиниция или концепция за мобилно обучение, защото това е 
непредвидима и бързо променяща се сфера, феномен, включващ различни гледни точки. въпреки то-
ва, за да дефинират параметрите на дискусиите, Юнеско-експертите предлагат следните работ-
ни дефиниции:

 y дефиниция за мобилни технологии
Юнеско разбира понятието мобилни технологии като комбинация от хардуер, операционна сис-

тема, мрежи, софтуер – включително съдържание, платформи за обучение и специфични приложения. 
мобилните устройства се простират от базисните мобилни телефони до таблетите, мр3 плеъри, 
електронни четци, смартфони и др. експертите подчертават, че мобилните технологии еволюират 
изключително бързо и трябва да се вземе предвид как тази еволюция ще се развие през следващото де-
сетилетие. Юнеско разбира, че интеграцията на мобилните телефони е предизвикателство за тра-
диционните образователни парадигми. те са много различни от тебешира и молива, защото предоста-
вят мигновен достъп до огромен и постоянно растящ резервоар от информация. те осигуряват нови, 
променящи се възможности за комуникация и споделяне на знание между отделни индивиди или групи, 
независимо от времето и физическата локация. мобилните телефони са универсално достъпни. зато-
ва Юнеско се интересува от техния потенциал за подпомагане на обучението, преподаването и об-
разователните трансформации. много пилотни проекти вече са проучвали тази сфера и показват, че 
мобилните телефони могат да подпомогнат подобряването на грамотността, да повишат мотива-
цията на учащите се, да разширят достъпа до възможностите за усъвършенстване на учители и да 
оптимизират комуникацията между родители, учители и ръководни органи.

 y дефиниция на Юнеско за мобилното обучение
дж. тракслер (2009) отбелязва, че някои защитници на мобилното образование се опитват да го 

концептуализират, наблягайки на неговата същност от гледна точка на технологии и устройства. 
други изследователи поставят в центъра на въпроса мобилността на обучаващите се и мобилност-
та на обучението. за целите на Юнеско, успоредно с фокусирането върху мобилността на обуче-
нието и обучаващите се, в контекста на изготвянето на насоки за национални политики, включи-
телно и за изпълнението на глобалната програма „образование за всички“, се подчертава, че: мобил-
ното обучение се нуждае и от интеграция и мобилност на цялата образователна система и на сис-
темно-осигурените дейности. това включва както предоставяне на образователната услуга, така и 
администрация, управляващи органи и мениджмънт на цялата мрежа и дейност [7].

влиятелен изследовател в областта, m. Шарпълс, в общи линии я определя като обучение далеч от 
една нормална среда за обучение или обучение, включващо употребата на мобилни устройства [5].

Полезна дефиниция на м-обучението се осигурява от гилдията за електронно обучение: дейност, 
която позволява на хората да бъдат по-продуктивни при взаимодействие, обмяна или създаване на 
информация, медиирано чрез компактно цифрово преносимо устройство, извършвана редовно и има-
ща надеждна свързаност [5].

 y iii. модели за мобилно обучение
днес вече има редица реализирани проекти и инициативи за създаване, управление и функциони-

ране на мобилни дигитални библиотеки и мобилно обучение. Проектите и инициативите за разви-
тие на мобилни библиотеки и обучение в сферата на формалното образование се увеличават и на-
мират все повече поддръжници. в световен мащаб, два от най-популярните модели за мобилно обу-
чение в училищата, са: one-to-one (1:1) програмите, при които всеки ученик е обезпечен с лично ус-
тройство, без да са необходими разходи от страна на обучаемите или техните семейства; и моде-
лът на обучение с използване на собствено, вече налично устройство – Bring Your own Device (BYoD) 
инициативи, които разчитат на притежаваното от учащия собствено устройство или на субси-
дирано такова от училищата за обучаващите се, които не могат да си ги позволят. one-to-one мо-
делът по-често се използва в по-бедни страни и региони, докато стратегиите Bring Your own Device 
се осъществяват в по-богатите общности, в които притежаването на мобилно устройство сред 
младите хора е повсеместно.

целта на one-to-one програмите е да се предостави на всеки обучаем собствено мобилно устрой-
ство – преносим компютър, таблет или смартфон. Появата на по-евтини и по-малки такива устрой-
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ства на пазара улеснява превръщането на тази цел в по-постижима. много амбициозни инициативи 
от този тип – особено програмата one laptop per child (olpc) – са насочени към учащите се в развива-
щите се страни и към общности в нужда. тази програма е била успешна и по отношение на популяри-
зирането, утвърждаването и насърчаването на прилагането на такъв тип образователни концепции 
сред политическите среди. в латинска америка този модел е все по-широко разпространен и one-to-
one програмите сега са основният фокус на много национални политики в областта на образованието 
в региона. в северна америка и обединеното кралство са популярни инициативи за предоставяне на 
мобилни устройства, предимно таблети, на специализанти и студенти последна година на обучение. 
основните бариери пред one-to-one програмите са високите разходи, свързани с покупката и осигуря-
ването на устройство за всеки ученик, както и необходимостта да се работи в тясно сътрудничест-
во с министерството на образованието, за да се гарантира ефективно разгръщане. освен това, някои 
от тези инициативи са съсредоточени повече върху осигуряването на достъп до технологии, откол-
кото върху обучението на учители и ученици да използват технологиите за улесняване на процеса на 
обучение. въпреки големият потенциал на новите технологии, приеман от всички, остава актуален 
въпросът как най-добре да се използват те и какво да бъде съотношението между технологична обезпе-
ченост, обучителни материали и обучение на преподаватели и ученици. 

един ефективен начин за постигане на 1:1 среда за обучение е използването на мобилни устрой-
ства, които учениците вече притежават. този модел, известен като Bring Your own Device (BYoD), 
вече води до значителни промени във висшето образование и дистанционното обучение, като поз-
волява на все повече студенти да получават достъп до учебни материали чрез мобилни техноло-
гии. това е обещаващ метод за учащите се по целия свят, въпреки че може да има драстични разли-
чия в отделните региони и държави. въпреки че, подходът е най-популярен в страни и общности, къ-
дето притежаването на личен смартфон или таблет е широко разпространено, учащи и преподава-
тели от по-слабо развити региони също са открили начини да се възползват от съвременните тех-
нологии. Проектът nokia momath в Южна африка например, използва SmS (Short message Service) ха-
рактеристики на стандартни мобилни телефони, за да предоставя на учениците достъп до съдър-
жание, свързано с математическите дисциплини, и в подкрепа на усвояването на знанията. Прилага-
нето на BYoD програми също изисква да има установена стратегия за изпълнение, училищна и пра-
вителствена подкрепа. възникващите предизвикателства и проблеми тук са в: осигуряването на си-
гурността и неприкосновеността на личния живот; адекватното професионално развитие на учи-
телите; недопускането на цифрово разделение между студентите и редица други. Поради тези при-
чини, успешните BYoD инициативи са предимно във висшето образование и по-рядко при начални-
те и средните образователни институции. въпреки това, най-съвременни мобилни технологии ста-
ват все по-достъпни и BYoD моделите могат да бъдат централен компонент в проекти за мобилно 
обучение в бъдеще.

Последните новости в областта на мобилните технологии са съсредоточени предимно около 
създаването на цифрово съдържание, до голяма степен под формата на дигитални учебници, достъп-
ни чрез електронни четци, както и развитието на мобилни приложения (apps) и софтуерни плат-
форми за достъп до образователни ресурси чрез мобилни устройства. именно тези ресурси, обеди-
нени и систематизирани, изграждат дигитални и мобилни дигитални библиотеки, които от своя 
страна са в основата на проектите и платформите за мобилно обучение. 

в рамките на съвременното образование в развития свят, една от най-утвърдените и актуал-
ни тенденции днес е преходът към цифрови учебници и образователни материали. електронните че-
тци и приложенията за електронно четене продължават да се подобряват, четенето на електронни 
документи се превръща в по-приятно и удобно занимание. новите подходи към създаването на учеб-
ни ресурси се движат далеч от обикновените дигитални репродукции на печатен текст. дигитал-
ните учебни материали са с визуално богат интерфейс, включват мултимедия и интерактивни еле-
менти. следващите поколения електронни четци, таблети и мобилни телефони вероятно ще пред-
ложат още по-нови и атрактивни възможности за обучение. например, електронни книги биха могли 
да позволяват по-социална форма на обучение – с група студенти, които си сътрудничат, обсъждат, 
поясняват и сравняват един или повече текстове, всеки работейки от индивидуалното си мобилно 
устройство. Бъдещите е-книги може да използват инструментите, вградени в мобилните устрой-
ства – като диктофон, фотоапарат, таймер, gpS (global positioning System) локатор, акселерометър, 
компас или датчик за наклон – за изследователско обучение, за насочване на читателя чрез експери-
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менти да достига до знания. Подобряването на качеството, намаляването на цените на мобилните 
устройства за четене и това движение към цифрово учебно съдържание могат да увеличат осезаемо 
възможностите за образование на учащите се по целия свят, особено на тези, които в момента ня-
мат достъп до висококачествени физически обучителни материали. разработването на нови мобил-
ни приложения и съдържание, стимулирането на значителни инвестиции в разработката на софту-
ер за мобилни устройства, отбелязаният значителен ръст в използването на приложения, свързани 
с образованието в развитите страни – всичко това са тенденции, които определят бъдещото раз-
витие на образователните дейности както във формалното, така и в неформалното обучение. но-
вата посока, в която се развива съвременната образователна среда, поставя в центъра на системата 
обучаемия. мобилното обучение и мобилните дигитални образователни ресурси, обединени в библи-
отеки, са един от най-подходящите отговори на днешните потребителски търсения. те предлагат 
разнообразни приложения и ресурси, приспособими към всеки отделен обучаем, осигуряващи персона-
лизирано обучение, каквото се очаква да бъде образованието в близко бъдеще.

iV . Проекти и инициативи за мобилно обучение
През последните двадесет години са реализирани редица проекти и инициативи за мобилно обу-

чение, съдържащи в структурата си дигитални хранилища с електронни образователни ресурси. те 
отразяват постиженията в научните изследвания, развитието и прилагането на мобилното обра-
зование в различен контекст и в разнообразна среда. тези проекти са отразени на сайта на междуна-
родната асоциация за мобилно обучение (international association for mobile learning) [4].

1. gSma’s mobile education – инициативата на gSma mobile education има за цел да ускори при-
емането на мобилни образователни решения, по-специално използването на преносими ус-
тройства като електронни четци и таблети в общообразователните училища. тази глобал-
на инициатива има за цел да се отстранят пречките и да се оценят възможностите в този 
развиващ се сектор. макар образователните системи в различните страни или дори в отдел-
ни региони да са специфични и зависими от местната власт, gSma-експертите вярват, че в 
световен мащаб координираната дейност, изготвянето на обща визия, обмяната на опит и 
най-добри практики, е от жизненоважно значение, за да се разберат и оценят възможности-
те на мобилното образование. инициативата mobile education цели осъществяването на ди-
алог между операторите на мобилни мрежи, производителите на мобилни телефони, систем-
ните доставчици, институциите от образователния сектор, организациите и заинтересо-
ваните страни. очакваният резултат от тяхното взаимодействие е да се улеснят проучва-
нията и да се изготвят ефективни и устойчиви бизнес модели за мобилно образование. 

2. project mobilise цели активизиране на учителите да използват и преподават чрез мобилни-
те комуникационни технологии. насърчава творческото обучение чрез мобилни телефони и 
други портативни мултимедийни устройства. Проектът е разработен в резултат на на-
блюдението, че докато повечето деца идват на училище в нова зеландия с мощни комуника-
ционни мобилни устройства, то учителите не са готови да ги използват в обучението. учи-
телите се чувстват безсилни пред новите технологии и се притесняват, че техните уче-
ници знаят повече от тях и че ще загубят контрол, ако мобилните телефони са позволени 
в училищата. Проектът има за цел да промени това чрез подкрепа на учителите, за да мо-
гат те да използват и преподават креативно чрез мобилните комуникационни технологии, 
да обичат това, което правят, и да осигурят по-добри възможности за обучение на децата, 
които вдъхновяват. 

3. moleneT – mobile learning network (moleneT) е уникална съвместна инициатива, финанси-
раща и подкрепяща 104 проекта, с участието на около 40 000 ученици и над 7 000 служители. 
той е съвместен подход за въвеждане и подкрепа на мобилното обучение в областта на обра-
зованието. moleneT предоставя технически и педагогически съвети и подкрепа, разработва 
материали, стимулира непрекъснатото професионално развитие, наставничеството, улес-
няването на партньорства и подкрепата за работа в мрежа и за споделяне на ресурси, изслед-
вания и оценки. 

4. nokia mobile mathematics – проектът има за цел да подкрепи ученето и преподаването на ма-
тематика чрез мобилни устройства и да подобри качеството на образованието, да направи 
математиката интересна и актуална тема за децата. Проектът се осъществява сред гимна-
зиалните учители и ученици в градските и селските райони в република Южна африка и Фин-
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ландия. Проектът стартира 2009 г. и обхваща вече около 40 000 ученици и 700 учители. Плат-
формата е разработена, за да бъде използвана както в класната стая, така и извън нея, и по 
природа е окуражаващо неформално обучение. в резултат на проекта, са отчетени положи-
телни промени в ученическите нагласи спрямо изучаването на математиката, както и по-
добри резултати от обучението. 

5. weSpoTproject – weSpoT е проект, финансиран от европейската комисия, който се фокуси-
ра върху изследователски-базираното обучение, подкрепено от технологиите и основано на 
собствени изследователски подходи. той има за цел съчетаването на научно обучение и пре-
подаване със съвременни учебни програми и методи. weSpoT дава възможност на учениците и 
младите хора между 12 и 25-годишна възраст да се обучават чрез по-интерактивни, изследо-
вателски подходи, които да ги държат мотивирани от собственото им любопитство и да 
им помагат да развият и обогатят личните си знания, сътрудничество и мотивация. очак-
ва се проектът да стане европейски модел за изследователски умения и изследователска рабо-
та, да доведе до разработване на диагностичен инструментариум за измерване на изследова-
телски умения чрез мобилни приложения, както и да разшири социалното сътрудничество в 
областта на научните изследвания. 

6. mystery at the museum – мистерии в музея е първият закрит проект със симулация, създаден 
по програмата miT Teacher education program. в тази игра, екипи, състоящи се от един био-
лог, технолог и детектив трябва да работят заедно за разрешаване на загадка, свързана с пре-
стъпление. 

7. moTel – този проект има за цел разработването на мобилна форма-заявление за подпомага-
не мобилността на студенти и изследователи в университета в Берген, норвегия. мобилна-
та подкрепа за студенти и изследователи включва цял спектър от въпроси, като проектът 
се стреми да разрешава следните три проблема: 1) гео-маркирането, използвано за обмен на 
съобщения и данни; 2) оперативната съвместимост между различните устройства, както 
и между различни формати; 3) лесното повторно използване на данни, както и механизми за 
конвертиране между формати. 

8. Security and access сontrol for mobile learning in classrooms – Проектът въвежда мобилно обра-
зователно приложение от областта на безжичните класни стаи за преподаватели и студен-
ти. контролът на достъпа и сигурността е нужен, за да позволи на преподавателите да сле-
дят за ефективната работа в класната стая. 

9. uBico (ubiquitous and pervasive Technologies on collaborative learning) – Проектът взема за от-
правна точка нарастващата тенденция, че днес сме оборудвани с преносими устройства ка-
то мобилни телефони и различни мултимедийни устройства. тези устройства дават въз-
можност за връзка към различни източници на информация и общности, по всяко време и в 
движение. Проектът се интересува от практическото приложение на технологиите за под-
помагане на споделеното обучение. 

10. The role of mobile learning in european education – целта на този проект е да се събере информа-
ция за безпрецедентното притежаване на мобилни устройства в европейското образование 
и обучение. Поради тази причина, първата целева група са отговорните ресорни лица в евро-
пейската комисия и в 25-те страни членки на ес, на чието внимание резултатите от про-
екта ще бъдат изпратени. други целеви групи са учениците и институциите в страните 
партньори, и в крайна сметка във всичките 25 страни. Проблемът е, че учениците използват 
своите мобилни телефони непрекъснато, но все още не и за целите на тяхното образование. 

11. Teenagers and mobile phones – това е проект за норвежките тийнейджъри и техните мобилни 
телефони. какво означават мобилните телефони за младежите? как те използват техноло-
гиите, кога ги използват и защо? как могат да бъдат включени технологиите в обучението? 
изследването се стреми да разбере как младите хора със сложни технологични умения офор-
мят нашия свят и бъдещето. 

12. moBilearn – този проект изследва нови начини за използване на мобилната среда, за да отго-
вори на нуждите на учащите се да работят самостоятелно или с други хора. създадената по 
проекта нова мобилна обучителна архитектура ще подкрепи създаването, брокерството, дос-
тавката и предоставянето на учебно и информационно съдържание, използвайки интелигент-
на среда, персонализация, мултимедия, мигновени съобщения (текст, видео) и бази данни. 
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13. connecT предлага да се създаде среда за обучение, която съчетава ефективни стратегии на 
неформалното обучение с примерни формални учебни занимания в атрактивна среда за обу-
чение. стимулира се използването на съвременни информационни и комуникационни техно-
логии в обучението по природни науки. три сектора са откроени с изключително значение: 
наука, образование и технологии. connecT има за цел да съчетае науката, преподавана в учи-
лищата, с науката, развивана в научните центрове или музеите, с помощта на най-новите 
технологии. Проектът създава мрежа от музеи, научни центрове и училища в цяла европа, за 
развитие, приложение и оценка на подходи за обучение, които се градят върху силните стра-
ни на формални и неформални стратегии. Проектът connecT се финансира от ек по Шес-
та рамкова програма. 

14. concept Demonstrator for children’s second language learning – Sharp laboratories of europe, със се-
далище в оксфорд, е проект, финансиран от lSri за l-mo (language – mobile) и има за цел да 
направи изучаването на чужди езици забавно и ефективно. екип от езикови, образователни, 
компютърни експерти и дизайнери разработват иновативни технологии за обучение и прак-
тикуване на чужди езици за деца. малките деца, които учат чрез модели, ритми и игри обик-
новено постигат по-добри резултати и се наслаждават повече при този тип обучение, от-
колкото при традиционните методи. експертите съчетават своите познания за преносими 
технологии, мобилно обучение и езиково развитие, за да направят изучаването на чужд език 
като компютърна игра. 

15. collage – проектът предоставя на учениците от средните училища и техните учители 
мобилна платформа за обучение чрез игри. забавлението, интердисциплинарната работа, съ-
трудничеството и предизвикателството отвъд четирите стени на класната стая, създа-
ват нови възможности за учене.

това са само една малка част от множеството проекти за обучение посредством мобилните ин-
формационни и комуникационни технологии. но те са достатъчно представителни, за да покажат 
посоката, в която се развива адекватното и ефективно съвременно обучение. Подобни инициативи 
и платформи за електронно обучение, които могат да бъдат използвани чрез мобилни устройства, 
съществуват вече и в българското информационно и образователно пространство:

 y образователен сайт уча.се – това е български интернет-базиран образователен сайт, който 
залага на най-новите съвременни образователни методи за обучение, предлагайки интерактив-
ни видео-уроци, дискусионни форуми, обратна връзка между ученици и преподаватели, моти-
вираща среда за обучение. сайтът стартира през 2012 г. и в две поредни години печели нацио-
налната награда за най-добър образователен сайт. до момента чрез него са достъпни 3 571 виде-
оурока, изгледани вече повече от 9 244 527 пъти. образователните предмети, по които има съз-
дадени уроци в платформата, са: химия, математика, Физика, Биология, история, география, 
Български език, човекът и природата, човекът и обществото, английски език начално ниво, 
английски език, немски език, музика. информацията в сайта е насочена към учениците от 1 до 
12 клас. мисията на създателите му е да помогнат на всички български ученици да учат бързо, 
лесно и интересно с новите технологии. от 2013 г. платформата предлага достъп до видеоуро-
ците и чрез мобилни устройства – http://ucha.se/motiviramse/video-urocite-na-mobilni-ustroistva/.

 y граматика Бг – интернет платформа за обучение на български език. тя има за цел да помогне на 
учениците от 5, 6 и 7 клас в работата им по български език, да даде обща представа за части-
те на речта и частите на изречението, да обясни най-често допусканите правописни греш-
ки. в раздела домашни работи могат да бъдат намерени решени и обяснени задачите по българ-
ски език от всички учебници, одобрени от мон. в раздел термини не само се намират обясне-
ни термините, изучавани в училище, но и чрез многобройни препратки (линкове) може да се из-
ползва пълноценно информацията от учебници. сайтът предлага и онлайн тестове по българ-
ски език на тема правопис и езикови правила. 

 y Khan academy е нестопанска образователна организация, която предлага висококачествено 
обучение за всеки, навсякъде. Khan academy предлага практически упражнения, инструкции, ви-
деоклипове, както и индивидуално обучение, което дава възможност на учениците да учат с 
техни собствени темпове в и извън класната стая. областите, в които се предлагат образо-
вателни ресурси са математика, природни науки, компютърно програмиране, история, исто-
рия на изкуството, икономика и други. мисията на Khan academy е да направлява учащите се 
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от детската градина до възрастни обучаеми, използвайки най-съвременните, адаптивни тех-
нологии, които идентифицират силните страни и пропуските в обучението. Khan academy си 
партнира с институции като наса, музеят на модерното изкуство, калифорнийската ака-
демия на науките, miT, за да може да предложи специализирано съдържание. в момента в интер-
нет пространството е достъпна тестова версия на сайта и на български език на адрес: https://
bg.khanacademy.org/. 

този тип среда за обучение, зародила се и бързо развиваща се през последните три десетилетия, 
има някои сериозни предимства пред традиционното образователно пространство. е. ковачева 
(2013) констатира: „развитието на икт и образователните науки осигуряват възможности за съз-
даване на добре проектирани, интерактивни, ефективни, лесно достъпни, гъвкави, лесни за употре-
ба среди за ео (електронно обучение), които подпомагат обучение, насочено към учещия.“ [1]. мно-
гообразието от адаптивности, които тези среди предлагат, дава възможност на обучителите и 
обучаващите се да работят в среда, „която ги обгрижва и мисли за тях и реагира адекватно на нуж-
дите им“ [1]. тези качества на базираните на информационните и комуникационни технологии прос-
транства за обучение, включително и основаващите се на мобилните технологии образователни 
подходи, отговарят на съвременните тенденции за промяна във фокуса на обучението – от насочено 
към обучаващия в насочено към обучавания. Променя се ролята на преподавателя от централна към 
подпомагаща. Фокусът е върху нуждите, интересите и стила на учене на обучаващия се, а учителят 
е този, който улеснява и управлява процеса на обучение. традиционните, пасивни методи на препо-
даване, където фокусът на обучението е насочен към определена тема, предоставят се необходими-
те учебни материали, ресурси и задания към тях, вече не са достатъчно атрактивни за потребите-
лите на образователни услуги. интерактивните и активните методи на обучение навлизат все по-
вече и заемат съществена част от съвременното обучение. 

V . Заключение
Популяризирането на интернет в края на миналия век, развитието и усъвършенстването на 

информационните и комуникационни технологии и новите тенденции в образователните подходи 
са един сериозен фундамент, върху който могат да се създават, развиват и усъвършенстват съвре-
менни, актуални и отговарящи на нуждите, времето и средата образователни модели. отговор на 
съвременните образователни търсения е мобилното обучение. за оценяването на неговия висок по-
тенциал, за популяризирането и развитието му, много голямо значение имат усилията на световно 
утвърдени институции в образователната сфера като Юнеско, ес, иФла и много други. в своя-
та книга „интеграционни процеси в библиотечно-информационната сфера“ [3], тодорова (2014) об-
общава: „интеграционният и интердисциплинният подход, взаимодействието с международни об-
разователни структури и научни групи, основано на приложението на информационните и комуни-
кационни технологии – съответстват на динамичните преобразувания в глобалната информацион-
на среда, на демократизацията на образователното пространство и преосмислянето на системата 
на обучение в световен мащаб.“. мобилното обучение е един от новите модели на адекватно, преос-
мислено и иновативно развитие – отговор на съвременните образователни търсения.
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abstract: in the contemporary informational society which is based on knowledge and intellect, the education 
plays the founder role for a professional preparation of every individual. The fast development of the information-
al technologies (icT) has changed on a world scale the educational context and provokes in searching for paths for 
a better quality in education.

The technologies are implicated in almost every aspect of our live. This is the way we work, play, study, com-
municate, share information and so on. So, the integration of the technologies makes a solid sense. The technolo-
gies do develop our education. This is the way in which the teachers, pupils and educators can easily communicate.

There are a lot of possibilities in today schools for integrating mobile devices in the classrooms and thus to 
open a whole new world of a personalised and cooperatve educational system. The most important integrational 
reasons for technologies in the classrooms are: the improved cooperation; personlised education; intensified com-
mitment towards pupils; outdoor education; preparing pupils for future careers.

Keywords: multimedia, educational, technologies, teaching

технологиите са вплетени в почти всеки аспект от живота ни – в начинът, по който работим, 
играем, учим, общуваме, споделяме информация и така нататък. така значението на интегрирането 
на технологиите в обучението просто има смисъл. технологиите развиват и градят образованието. 
те са в промяната на начина, по който децата учат, на начина, по който възпитатели, учителите и 
учениците комуникират един с друг.

в днешните училища има възможност да се интегрират мобилни устройства в класната стая, за 
да се отвори цял нов свят на ангажираност, персонализирано обучение и сътрудничеството.

най-важните причини за интегриране на технологии в обучението:

Подобрено сътрудничество
една от характеристиките на съвременната класна стая е сътрудничеството и технологиите 

в обучението да дадат възможности за развитие; чрез мобилни устройства учениците могат лесно 
да си сътрудничат както вътре, така и извън класната стая.

Персонализирано обучение
технологията в обучението може да предостави възможности на учениците да работят и да из-

пъкват чрез своето собствено равнище и темпове. Преподавателите могат да персонализират уро-
ци, за да се подобри напредъка на всеки ученик.

Засилен ангажимент на учениците
всички деца гравитират към технологиите. използването на технологии в обучението най-ка-

тегорично ще повлияе положително върху мотивацията на учениците, тъй като, ако те са по-анга-
жирани, научават повече.

Обучение извън класната стая
включването на технологията позволява обучението да бъде разширено отвъд стените на клас-

ната стая. учениците могат лесно да продължат обучението си по всяко време и навсякъде с мобил-
ни устройства.

Подготвя учениците за бъдещи кариери
технологията е втъкана във всеки аспект от живота ни. това е особено вярно, когато става въ-

прос за бъдеща кариера. за да се подготви адекватно това поколение за бъдещето си, използването на 
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технологии в класната стая е от жизненоважно значение. те ще използват тези устройства в целия 
си живот и за бъдещото си професионално развитие, базирайки се на него всеки ден.

Използване на образователни онлайн ресурси в класната стая
в помощ на учителя могат да бъдат изброени стотици технологични решения за постигане на 

ефективен учебен процес. някои от платформите, които избираме да представим са следните:
Quizlet – https://quizlet .com/
Quizlet е онлайн ресурс за обучение. може да се използва като средство за запаметяване. Quizlet поз-

волява на регистрирани потребители създават „набори“ от термини, персонализирани към собстве-
ните си нужди. 

какво точно е Quizlet? започваме с флаш карти. учителите и учениците могат да създават собст-
вени, или да изберат от множеството флаш карти, създадени от други. веднъж създадени флашкар-
ти, могат да използват няколко режима проучване, включващо множество тестове и учебни игри. 
добавянето на изображения и аудио, прави Quizlet мощно средство при изучаване на почти всяка те-
ма по всички предмети – чужди езици, математика, историята и др.

Фигура 1 Quizlet в часовете 
по Човекът и природата

Фигура 2 Quizlet в часовете 
по Биология и ЗО

Quizizz – http://quizizz.com/ 
да използваме силата на игрите, за да ангажираме учениците в класната стая. игрите са особено 

подходящи за въвеждане в дадена тема, за проверка на знания без да се отдалечаваме от учебното съ-
държание.

Quizizz е състезателна изпитна игра, която може да изградите около желана от вас тема. учени-
ците, разполагащи с персоналния код на всяка игра, могат да участват в нея, след като въведат свое-
то име и изберат аватар, който да ги представя. По време на играта всеки верен отговор носи точ-
ки, а резултатите между отделните участници могат да бъдат проследени в реално време. в края 
на играта може да се проследи всеки отговор, който е посочил отделният играч, да се коментира не-
говото решение и т.н. (фиг. 3).

Фигура 3 Quizizz в часовете по Български език и литература
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mindmaple – http://www.mindmaple.com/
методът „карта на умa“ (mind map) е създаден от тони Бъзан в края на 60-те години и добива ви-

сока популярност сред учители и ученици в целия свят като метод за организация на познавателна-
та дейност. голямата му ефективност при обработването и структурирането на информация го 
прави подходящ както за природонаучния и хуманитарния цикъл на обучението, така и за дейност-
ите по интереси и самоподготовката в училище.

ресурс, чрез който може да се използва този метод е mindmaple. Безплатно приложение, което 
повишава продуктивността и креативността, чрез визуално организиране на идеи върху „карта на 
умa“. mindmaple позволява да структурира и категоризира информацията визуално, да се поддържа 
на фокус детайлите, част от цялата картина.

Фигура 4. MindMaple в часовете по Български език

в обучението mindmaple може да бъде прилаган към всеки тип мислене и към разнообразни задачи; 
той активно ангажира учащите от всички възрасти в творческо мислене, организиране и решаване 
на проблеми. високата вариативност, която допуска това приложение, го прави подходящо за все-
ки обект или тема и може да се използва при фронтална работа, при групови или индивидуални фор-
ми на обучение. mindmaple може да се прилага при разнообразни стилове на учене. голямата свобода в 
подходите към разглеждания проблем при използването на мисловна карта стимулира конструиране-
то на индивидуален познавателен път.

дигиталните технологии не могат да заместят лабораториите по химия, физика, биология, но 
могат да спомогнат за придобиването на нови знания, да подобрят визуализацията, да направят 
анализ и оценка в реално време на проведените експерименти. чрез тях може да споделяте ресурси, да 
повтаряте многократно даден експеримент, да го променяте многократно.

algodoo – http://www.algodoo.com/
algodoo е уникален 2D софтуер – идеален инструмент за създаване на интерактивни сцени. 

algodoo насърчава учениците в собствено творчество, умения и мотивация за изграждане на знания, 
докато се забавляват, което го прави като забавен, така и образователен. с algodoo могат да се съз-
дават симулационни сцени с помощта на прости инструменти за рисуване, като кутии, окръжно-
сти, полигони, четки и др. лесно се взаимодейства с обектите. също така могат да добавят физич-
ни симулации – течности, пружини, мотори, светлинните лъчи. Позволява да се експериментира с 
различни параметри, като гравитацията, триене, пречупване, привличане и т.н.

Фигура 5. Algodoo в часовете по Физика и астрономия
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Periodic Table classic 3 .9 – http://www.periodictableexplorer.com/
Безплатно приложение, което може да бъде изтеглено от periodicTableexplorer.com. Приложение-

то е подробна справка за елементите от менделеевата таблица. Представена е подробна информа-
ция за всеки елемент, неговите изотопи, съединения и изображения. информация за всеки елемент, 
реакциите му с вода, въздух, халогени и киселини. има речник с термини, възможност за преглед на със-
тоянията на елементите при различни температури (от 0 – 6000K). визуализира атомната струк-
тура на химичните елементи и кутия за инструменти с 330 физически константи, над 6400 форму-
ли, биографии на известни учени и откриватели.

Фигура 6. Атомна структура Фигура 7. Режим на търсене

WorldWide Telescope – https://www.educatornetwork.com/resources/tools
Безплатен инструмент за учители. за да успеем да задържим учениците си развълнувани, предос-

тавяме им начин да се занимават с астрономия, физика, обща наука, като и 3D обиколки на нощното 
небе още от класната стая. с microsoft WorldWide Telescope можем да разгледаме космоса в подробнос-
ти и изучаваме небето по начин, който никога преди не е бил възможен без мощни наземни и космиче-
ски телескопи. ученици от всички възрасти имат възможност да изследват и разберат космоса с по-
мощта на прост и мощен потребителски интерфейс WorldWide Telescope. 

Превърнете компютъра си в най-мощния телескоп в света. microsoft WorldWide Telescope е соф-
туер за визуализация на среда, която дава възможност на компютъра да работи като виртуален те-
лескоп. чрез него се представят снимки, информация и истории от различни източници чрез интер-
нет. от уеб към десктопа WorldWideTelescope ви дава възможност да изследвате вселената, чрез изо-
бражения от най-добрите космически телескопи в света, комбинирани с 3D навигация.

WorldWideTelescope дава на учителите и учениците възможност за:
създаване на посещения на вселената в клас и поставяне на самостоятелни задачи;
 y да се види цялата слънчева система в 3D светлина и сенки;
 y да се запознаят със земята и марс в невероятни детайли;
 y да споделят видеоклипове на обиколките с други ученици или колеги;
 y да се сподели опитът от астрономи, посетили интересни места в небето.

Фигура 8. WorldWide Telescope
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използването на мултимедийни образователни технологии в учебния процес, допринася за по-
интерактивна класна стая, което е съществено за процеса на обучение. именно интерактивност-
та дава възможност на ученика да се придвижва в информационния масив според своите цели, инди-
видуални възможности и потребности. трябва да посочим, че интерактивна е онази технология, в 
чието конструиране са заложени механизми и стратегии за взаимодействие с потребителя. възмож-
ностите на мултимедийните образователни технологии спомагат за високо ниво на визуализиране 
на учебното съдържание. интегрирането на статични илюстрации и динамично видео, съпътства-
щи текста, дава възможност да се наблюдават и изследват промените в различни феномени от раз-
личен ъгъл. Безспорно това подпомага ученето и прави процеса на обучение по-ефективен.

Teaching Bulgarian Through gameS
hristo dimitrov Krushkov, mariana ivanova Krushkova, margarita hristova atanasova 
Plovdiv university „Paisii hilendarski“, faculty of mathematics and informatics

* Авторите изказват благодарност към научен проект НИ15 ФМИ-004 към Фонд „НИ“ на ПУ „Ино-
вативни фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагоги-
ка на обучението“, за частичното финансиране на настоящата работа.

abstract: mass penetration of computers in schools and even kindergartens enables edutainment to find 
increasingly wide application in various educational fields. a set of computer games created by the authors to 
support education in Bulgarian language is presented in this paper. The games allow students to acquire knowledge 
in Bulgarian morphology. They are intended for use by users with different levels of initial training, including 
foreigners. The core of most of the games is the authors’ own linguistic processor. The processor performs 
automatic morphological analysis and synthesis, verification of syntactic agreement, automatically placing the 
stress, automatic processing of complex verb forms and more.

Keywords: edutainment, teaching methodology, computational linguistics

Въведение
компютърните игри са едни от широко използваните средства за забавление и обучение. с ув-

лекателността си те спомагат за по-бързото възприемане на учебния материал. обучаемият лесно 
може да научи факти и усвои знания по различни учебни дисциплини. компютърни игри успешно се 
използват в езиковото обучение [1]. няколко такива игри, които са Web базирани [2], са включени в 
раздела „игри с думи“ (Word games).

Първата е добре познатата на всички „Бесеница“. за играта се използват речници от думи с раз-
лична трудност, така че може да се играе от хора с различни познания на езика. налични са 14 речни-
ка с общо 6000 думи. 

При втората игра „plaid-libs“ играчът въвежда думи, а те се поставят в импровизирана история.
третата игра „Brain TeaSerS“ (главоблъсканица) изисква определена подредба на някакви думи 

или символи да доведе до разни асоциации. например: „i’m you“ – i’m bigger than you (аз съм по-голям 
от теб.), „bad bad“ – Too bad (доста лошо) и т.н. за да може да играе тази игра, потребителят тряб-
ва да има задълбочени познания по английски език и голямо въображение.

четвъртата се казва „WorDScram“. тази игра може да се играе от 1 до 4 човека, като всички 
трябва да са на същия компютър. При започване на играта вляво на екрана се появява мрежа от 4х4 
произволно избрани букви и вдясно до него поле за писане, където играчът въвежда думи. въведената 
дума трябва да отговаря на правилото, че една буква може да се използва толкова колкото пъти е в 
тази мрежа, но не и повече. думите трябва да бъдат на английски език. Проверката дали тези думи 
съществуват се осъществява чрез речник от 260 000 английски думи. 

доц . д-р христо Димитров крушков, гл . ас . Мариана Иванова крушкова, 
Маргарита христова Атанасова 
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, фМИ, гр . Пловдив

ОБУЧЕНИЕ ПО БЪлГАРскИ ЕЗИк ЧРЕЗ ИГРИ
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ако една дума бъде въведена повече от един път, се получават точки само за първата. играта 
трае 60 секунди. накрая се появява списък, в който са показани всички въведени от играча думи. за 
всяка дума се появява едно от четири възможни съобщения:

 y число – получените за думата точки.
 y „illegal word“ – използвана е буква, която не е показана в списъка с букви или е използвана буква 

повече пъти отколкото се среща в списъка.
 y „already used“ – вече използвана дума.
 y „not an english word“ – думата не е намерена в речника.

точките, които се получават за думата зависят от дължината на думата и от буквите, които 
се използват. всички букви имат стойност 1 с изключение на: J, v, W и z – 2, a Q и x имат стойност 3. 

Петата игра „Word p.i.“ (Word private investigator) – частен детектив на думи, играчът трябва 
да отгатва петбуквени думи на английски език, в които няма повтарящи се букви. всеки път той 
трябва да въведе петбуквена английска дума, без повтарящи се букви. за всяка позната буква му се 
изписва „о“, а ако освен, че е позната, буквата е на точното място, му се изписва „х“. При нито ед-
на позната буква се изписва „-“.

за български език (Бе) са реализирани игри, които ползват речник. такава е например думино [3], 
която се играе онлайн от много потребители. в мрежа 5х6 са разположени букви. играчът избира 
дума като последователност от съседни (по хоризонтал, вертикал и диагонал) букви. в речника на 
думино влизат всички български думи, които са включени в официален български тълковен речник. 
изключение са думите, които започват с главна буква (собствени имена, географски наименования, 
търговски марки и подобни). друга игра, която е разположена на същия сайт, е известната в целия 
свят Бесеница [4]. думите, които се генерират са съхранени в различни специализирани речници: дър-
жави, населени места в България, химични елементи, фауна, реки в България, световни столици.

целта на всички тези игри е да развият мисълта, да накарат потребителя неволно да се запоз-
нава с нови знания, като изучава правилното изписване на думите и тяхното място в изречението.

създадени са и системи, които използват освен речници и съвременните постижения на компю-
търната лингвистика. виртуална среда за обучение с помощта на 3D игри се ползва за усвояване на 
фонетиката на езика мандарин (от китайското езиково семейство) [5].

в настоящата статия са представени обучаващи игри, които по развлекателен начин способ-
стват за изучаването на българския език. те са част от по-голям проект за интегрирана компютър-
на среда за обучение по български език. игрите са:

1. Пъзел – целта на тази игра е от мрежа с разбъркани букви да се намерят всички възможни думи. 
2. Бесеничка – целта е откриването на зададената от компютъра дума, като се задават броя 

на буквите на думата във вид на подчертаващи тирета. за създаване на по-увлекателен вид 
на играта при всяка грешно вкарана буква поетапно се изчертава обесването на човече. като 
при познаване или непознаване на думата компютърът води резултат. Потребителят вина-
ги може да поиска отговор на зададената му дума.

3. карамбол – Подобно на пъзела се изисква намирането на думи. само, че в тази игра се търсят ду-
мите, получени от дадена анаграма (дума с разместени букви). играта дава възможност на по-
требителя да задава своя комбинация от букви и да определя дължината на търсените думи.

По всяко време потребителят може да поиска отговор на всички възможни думи. за разлика от 
изброените до момента игри, той има възможност да избира от каква част на речта да са думите 
и какви граматични характеристики да притежават. за целта се използва авторски морфологичен 
речник на българския език и морфологичен процесор [6].

формален модел на морфологията на БЕ
Морфологична класификация
в зависимост от признака изменяемост думите в българския език се делят на две категории  из-

меняеми и неизменяеми. изменяеми части на речта са съществителните, прилагателните, местои-
менията, числителните и глаголите. те менят формата си посредством формообразуващи морфе-
ми и по такъв начин изразяват различни граматически значения. така всяка изменяема дума прите-
жава различен брой словоформи, които формират морфологичната парадигма на думата. например 
кожух, кожуха, кожухът, кожуси, кожусите формира парадигмата на думата кожух. една от слово-
формите се приема за основна. в почти всички речници се дава само тази основна форма. изискване-
то за икономия на памет стои и при машинните речници. за голяма част от думите обаче при пре-
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минаване от една словоформа към друга се изменя и основата (връх-върха, дързък-дръзки, облека-об-
лечеш-облякъл). неизменяемите думи са тези, които не могат да менят формата си, т.е. имат само 
една единствена форма, например: сега, после, утре и др. в Бе неизменяемите части на речта са наре-
чията, предлозите, съюзите, междуметията и частиците.

Граматически категории на изменяемите части на речта
всяка изменяема част на речта притежава определен брой граматически категории. за същест-

вителните и прилагателните това са род, число, определеност и др.; за местоименията – род, чис-
ло, лице и падежни форми; за числителните – определеност, род, число, мъжко лична форма; за глаго-
лите – лице, число, залог, вид, време, наклонение и т.н.

Броят на словоформите за различните части на речта е пряко свързан с граматическите им ка-
тегории. словоформите се отличават една от друга поне по едно граматическо значение, т.е. те 
представят различни граматически категории, въпреки че имат едно и също лексикално значение. 
най-многобройни форми има глаголът, защото той притежава най-много граматически категории.

словоизменителни класове (таблици)
изменяемостта на словоформите в българския език е отразена в редица граматически правила 

(таблица 1).
Таблица 1. Словоизменителни правила в БЕ

Правило Пример
промяна на „а“ в „и“
метатеза „ръ“ в „ър“

изпускане на „е“
добавяне на окончания

жена-жени
връх-върхове
силен-силни
град-градове

класификация на словоизменението в Бе в зависимост от съответните правила е направена в 
[7]. според тях съществителните имат 75 различни класа на словоизменение при получаване на раз-
личните словоформи, прилагателните – 14, местоименията – 41, числителните – 11 и глаголите – 42. 
всяка дума в българския език може да бъде отнесена към един от тези класове (187 на брой), допълнени 
с още 5 за неизменяемите части: 188 – наречия, 189 – частици, 190 – предлози, 191 – съюзи и 192 – меж-
думетия. голямата роля, която изигра тази книга, се дължи на практическото доказване, че словоиз-
менителните класове са доста ограничени като количество и предполагат успешно компютърно мо-
делиране на словоизменението.

в таблица 2 са показани диапазоните от номера на словоизменителни класове за отделните части 
на речта. Последните 8 реда (неизменяеми части и собствени имена) не фигурират в класификация-
та, направена в тази книга, и са добавени с цел пълнота на лексикалната база.

Таблица 2. Номера на словоизменителни класове за отделните части на речта

диапазон части / Подмножества означения

1..75 съществителни имена n T1
1..40 мъжки род nm T11

41..53 женски род nf T12
54..73 среден род nn T13
74,75 само мн.ч. np T14
76..89 Прилагателни имена a T2

90..130 местоимения pron T3

90..97 лични T31
98..105 Показателни T32

106..113 Притежателни T33
114..117 въпросителни T34
118..120 относителни T35
121..123 неопределителни T36
124..126 отрицателни T37
127..130 обобщителни T38
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131..141 числителни имена num T4
131..139 числителни бройни T41
140..141 числителни бройни T42
142..187 глаголи v T5

188 наречия adv T6
189 частици part T7
190 Предлози prep T8
191 съюзи conj T9
192 междуметия intr T10

201..230 собствени имена prop T11

201..215
221,222

Базирани на мъжко име

216..220 Базирани на женско име

Речник на собствените имена
съществуват критерии, по които собствените имена също могат да бъдат разделени на класо-

ве на еквивалентност. въведено е понятието парадигма при личните имена, с което става възможно 
класификацията да се извърши в рамките на предложения модел. разликата тук се състои в това, че 
тази парадигма е резултат на словообразуване, а не на словоизменение.

собствените имена от речника са разделени на класове на еквивалентност в зависимост от 
окончанията и особеностите, които имат при формиране на различните словоформи от „парадиг-
мата“ [8]. за всяко лично име се предлага парадигма от 12 форми, първите три от които са основни, а 
останалите се получават от тях с прибавяне на окончание. ето как изглеждат парадигмите на мъж-
кото име димитър и на женското име мария.

Таблица 3. Парадигми на мъжкото име Димитър и на женското име Мария

димитър – осн. Форма мария – осн. Форма
димитре – обръщение мария – обръщение
димитров – м.р., фамилия / прилагателно марии – ж.р., мн.ч.
димитровци – м.р., мн.ч. мариите – ж.р., мн.ч., член.
димитровците – м.р., мн.ч., член. мариина – ж.р., ед.ч. / прилагателно
димитрова – ж.р., фамилия / прилагателно мариината – ж.р., ед.ч., член. / прилагателно
димитровата – ж.р., член. /прилагателно мариино – ср.р., ед.ч. / прилагателно
димитрово – ср.р. / прилагателно марииното – ср.р., ед.ч., член. / прилагателно
димитровото – ср.р., член. /прилагателно мариини – мн.ч. / прилагателно
димитрови – мн.ч., фамилия / прилагателно мариините – мн.ч., член. / прилагателно
димитровите – мн.ч., член. / прилагателно марииния – м.р., ед.ч., член. / прилагателно
димитровият – м.р., пълен член / прилагателно марииният – м.р., ед.ч., пълен член / прилагателно

Морфологичен процесор
морфологичният процесор е програма за автоматичен морфологичен анализ и синтез на слово-

форми на естествен език. за Бе, както за всички флективни езици, е характерно, че една дума има 
множество словоформи, всяка от които се образува от основната форма чрез прибавянето на окон-
чание (флексия) и промяна на някои от символите и наставките в основата (вътрешна флексия). 
множеството от словоформите на една дума образува нейната парадигма.

автоматичният морфологичен синтез служи за генериране на всички словоформи на дадена ду-
ма – нейната словоизменителна парадигма. генерирането се извършва на базата на следния прост ме-
ханизъм: всяка словоформа се получава от шаблон чрез прилагането на определени правила.

целта на морфологичния анализ е да се направи морфологична класификация на произволна слово-
форма: определяне на основната форма на думата, нейните граматически характеристики, както и 
каква част на речта се явява тя. разглеждана самостоятелно, извън контекста на изречението, може 
да се окаже, че словоформата принадлежи на няколко различни парадигми. тогава трябва да се изведат 
всички възможни случаи. от гледна точка на направената по-горе формализация, произволна слово-
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форма трябва да се причисли към някой от 224-те словоизменителни класа. При наличие на омонимия 
(принадлежност към няколко различни парадигми) словоформата се причислява към няколко такива 
класа. работата на морфологичния анализатор започва при постъпване на словоформа подлежаща на 
анализ. При намиране на подходящ шаблон за постъпилата словоформа в речника по номера на класа 
на словоизменение (съхраняващ се също в речника) се определя необходимата таблица. според съот-
ветните правила от шаблона се генерира парадигмата. ако постъпилата за анализ словоформа съв-
пада със словоформа от парадигмата, веднага се определят морфологичните и характеристики. По 
такъв начин словоформата получава своята пълна морфологична определеност. При описаното съв-
падение, се откриват 2 формални характеристики – номер на словоизменителен клас и номер на сло-
воформа в парадигмата на този клас. нещо повече: първата словоформа на генерираната парадигма 
представлява основната форма на анализираната словоформа. По такъв начин задачата за морфоло-
гичния анализ е напълно решена. Последният неин елемент – каква част на речта е думата, става чрез 
определяне на принадлежността на словоизменителния клас към описаните в таблица 1 множества.

например, при постъпила за анализ словоформа ветровете, първият срещнат шаблон, който от-
говаря на думата е в*т*р# с номер на таблица 4. от него с използване на правилата за синтез от съ-
ответната таблица се генерира парадигмата:

вятър (осн. Форма)

вятъра (кратък член)

вятърът (пълен член)

ветрове (мн.ч.)

ветровете (мн.ч., членувано)

вятъра (бройна форма)

словоформите от парадигмата се сравняват с ветровете. вижда се, че съвпадението е при 5-та 
словоформа. в резултат ветровете получава две характеристики: 4 и 5. Първата е словоизменител-
ният клас. той принадлежи на множеството на класовете на съществителните ([1..75]) от мъжки 
род ([1..40]), а втората – граматическите характеристики на 5-тата словоформа в парадигмата на 
съществителните: множествено число, членувано. като краен резултат получаваме: ветровете: 
съществително, м.р., мн.ч., чл.: 45, осн. форма: вятър.

При омонимия се дават всички възможности. например словоформата бели, която съответ-
ствува на 3 шаблона: б*л# – 81, бел*# – 47, бел# – 173, със съответните номера на таблици, се намира и 
в трите парадигми, като в тази на глагола се намира на 3 места. съответният резултат от анали-
за на словоформата бели е следният:

бели: Прилагателно, мн. ч. или разширена форма: 81 2 осн. форма: бял

бели: съществително, ж. р., мн. ч.: 47 4 осн. форма: беля

бели: глагол, сег. вр., ед. ч., 3 л.:173 3 осн. форма: беля

бели: глагол, мин. св. вр., ед.ч., 2 и 3 л.:173 8 осн. форма: беля

бели: глагол, повел. накл., ед.ч.:173 17 осн. форма: беля

При извършване на анализа част от думите, които нямат канонично представяне в речника, се 
отбелязват като непознати. 

Описание на игрите
игрите са създадени с цел непринудено и по забавен начин обучаемите да получат задълбочени 

знания по морфология на Бе, да разпознават думи от различни части на речта и думи, които имат 
определени граматични характеристики. за тази цел трите игри притежават панели за избор. 

на Фигура 1 са показани два панела. единият позволява да се избере на какви части на речта тряб-
ва да принадлежат думите в игрите, другият – за конкретна част на речта какви характеристи-
ки да имат. в примера ще се търсят съществителни от мъжки род, които са в единствено или мно-
жествено число, нечленувани.
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Фигура 1 Панели за избор на граматични категории

Пъзел
играта е от мрежа 10*10 с разбъркани букви, при което трябва да се открият всички думи, кои-

то могат да се образуват по диагоналите, хоризонтала, вертикала в права и обратна посока. играта 
разполага със следните функции:

 y генериране на мрежа от букви по случаен начин.
 y въвеждане на намерените думи от потребителя в зададеното поле.
 y извършване на проверка на думата, която е въведена от потребителя дали е с определени гра-

матически характеристики, дали я има в мрежата, във вградения речник, и дали вече не е въве-
дена от потребителя.

 y генериране на отговор – всички думи, които програмата е открила в мрежата и съществуват 
в речника, отговарящи на зададените граматически характеристики, се изписват в списък с на-
мерените думи от програмата.

 y извежда съобщения в случай на некоректен вход на дума от страна на потребителя или при 
липса на думи при генериране на отговор.

Фигура 2 Екран на играта „Пъзел“

на Фигура 2 е показан екран от играта, в която са търсени само съществителни от мъжки род, 
които са в единствено или множествено число, нечленувани. маркирана е думата „ретуш“.

Бесеница
играта генерира дума по случаен начин и потребителят трябва да я отгатне. възможностите, 

които предлага програмата са:
 y генериране на дума.
 y изчертаване на толкова подчертаващи тирета колкото букви съдържа генерираната дума.
 y въвеждане на букви от потребителя.
 y Проверка буквата, въведена от потребителя, съществува ли в зададената дума.



328

ОбразОвание и технОлОгии

 y заменя съответни тирета с позната буква.
 y записва в поле всички използвани букви от потребителя.
 y изрисува поетапно бесилка с човече.
 y извежда съобщения при съответно действие от страна на потребителя.
 y води резултати: потребител срещу компютър.
 y извеждане на отговор на думата.

карамбол
играта има за цел да се намерят всички думи от разместването на зададена комбинация, до 10 

букви, които отговарят на зададени характеристики. възможности, които предлага програмата:
 y задаване на комбинация от букви от компютъра.
 y въвеждане на комбинация от букви от потребителя, за игра .
 y въвеждане на открита дума от потребителя. 
 y компютърът намира всички възможни думи като отговор, отговарящи на зададените харак-

теристики.
 y Предоставяне на избор на дължината на извежданите думи.
 y избор на броя на буквите с които да се играе.
 y извеждане на съобщения в случай, че думата не съответства на възможните отговори.
 y извършва проверки на думите, дали отговарят на граматическите характеристики, въвежда-

ни ли са вече, имали ги във вграденият речник, при вход на думи от потребителя и извеждане на 
отговор от програмата.

на Фигура 3, вляво е показан екран от играта, в която са търсени думи с дължина от 3 до 10 бук-
ви (след избор на бутона „дължина“ и конкретизация – екрана вдясно), които се получават от анаг-
рамата „локозво“. в конкретния случай остават същите характеристики (съществителни от мъж-
ки род, които са в единствено или множествено число, нечленувани). 

Фигура 3 Екран на играта „Карамбол“

Заключение
Перспективите за по-нататъшното развитие на програмата са добавянето на тълковен речник 

и допълнителни характеристики (трудност на думата) към речниците от думи, вкарване на вре-
меви интервали с възможности да се включат повече на брой играчи. Проектът може да се обогати с 
още подобни игри, имащи за цел да развиват познанията в областта на българския език, както и да се 
направи WeB интерфейс. играта може да бъде изтеглена от сайта http://krushkov.fmi-plovdiv.org/, сек-
ция edutainment, след безплатна регистрация. авторите се надяват на отзиви за използването й при 
обучение и са отворени за всякакви предложения, разширяващи възможностите й.
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conSTrucTiViSTic aPProach To The formaTion of Key comPeTencieS in 
Technology educaTion in Primary School
assoc . prof . dr yordanka Stoyanova Peycheva
university of Shumen“Konstantin Preslavsky“

abstract: The article presents a concept for implementing the constructivist approach in technological education 
in primary school, which is based on the parameters of the european framework for key competences. There are 
guidelines for the formation of knowledge, skills and attitudes as components of the overall technological culture 
of students in the process of active learning, which aims at understanding and self-construction of knowledge. 

The realization of the concept includes not only providing modern interactive educational environment, but 
also suggests changes in the content and organizational aspects. The emphasis of the open type of training, whose 
standards are achieved in different ways by teachers and students, based on their interests and preferences.

Keywords: constructivism, technological education, primary school, key competencies, cognitive activity

една от петте основни цели, които поставя европейския съвет като приоритетни в развитие-
то на европа за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за периода 2010 – 2020 
г. е образованието. в него се акцентира на придобиването на ключови компетентности с цел – оси-
гуряване на заетост на младите хора и гъвкавото им приспособяване към бързо променящия се и сил-
но взаимосвързан свят. 

консенсусно е решението на европейския съвет, че поради съществуващото голямо разнообра-
зие в европейските образователни системи е необходимо системите за образование и квалификация 
да отразяват и да отговарят на нуждите, свързани с ученето на местно, регионално и национално 
ниво [5]. това дава свободата и задължението на съответните институционални органи в страни-
те членки на съюза да намерят най-ефективните начини, по които качествено да формират и раз-
виват умения и компетентности у своите поданици, отговарящи на технологичните и икономиче-
ските промени в отделните страни.

според Европейската референтна рамка [3] има осем ключови компетентности, чието овладяване 
подготвя учениците за живота им на възрастни и създава основата за бъдещо обучение и професио-
нален живот. те намират отражение в проекта на закона за предучилищното и училищното образо-
вание от 2014 г., като там е добавена още една, имаща отношение към съдържанието и качеството 
на съвременната общообразователна подготовка на учениците: 

1. компетентности в областта на българския език; 
2. умения за общуване на чужди езици; 
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните нау-

ки и на технологиите; 
4. дигитална компетентност; 
5. умения за учене; 
6. социални и граждански компетентности; 

доц . д-р Йорданка стоянова Пейчева
Шуменски университет „Епископ константин Преславски“ гр . Шумен

кОНсТРУкТИВИсТскИ ПОДхОД ПРИ фОРМИРАНЕ НА клЮЧОВИ 
кОМПЕТЕНТНОсТИ В ТЕхНОлОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАлНА УЧИлИЩНА 
сТЕПЕН
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7. инициативност и предприемчивост; 
8. културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество; 
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт [6].
Препоръката към държавите-членки на ес е на национално равнище да гарантират достатъчна 

наличност на кадри с научно, математическо и инженерно образование и да фокусират училищните 
програми върху творчеството, иновациите и предприемачеството [2].

акцентът върху креативността, иновациите и предприемчивия дух във всички нива на образо-
ванието трябва да намери отражение както в организацията на учебния процес, така също в стра-
тегиите на преподаване и в съдържанието на учебните програми. 

един от учебните предмети в начална училищна степен, който до голяма степен допринася за 
формирането на съвременен тип личности с компетентости, които им позволяват да опознават, 
използват и прилагат научните достижения, както и да проявяват творчески подход в своята ин-
телектуална и практико-приложна дейност, е домашен бит и техника. достигането на тези резул-
тати е немислимо без прилагането на конструктивисткия подход в обучението.

теорията за конструктивизма се свързва с активното учене, което се реализира чрез разбиране и 
самостоятелно конструиране на знанието. ролята на ученика в обучението се свързва с практиката 
на ученето чрез откриване. учителят създава условия за проява на познавателна активност у уче-
ниците чрез осигуряване на максималната им ангажираност в учебния процес, предразполага ги как-
то да задават въпроси, така и самостоятелно да достигат до отговорите, насърчава и приема тях-
ната инициативност и интереси. това е пътят за трайно, ефективно овладяване и осмисляне на ин-
формацията.

основните белези, характерни за човешкия прогрес в настоящия момент са интензивното раз-
витие на техниката и технологиите и лавинообразното насищане с информация. в противовес на 
обективната реалност съдържанието на учебниците в момента включва оскъдна, морално остаряла 
информация и практически дейности, предимно с репродуктивен характер. 

когато става дума за технологично обучение на подрастващите, трябва да се има предвид, че ус-
вояването на актуални знания и умения от областта на техниката и технологиите е изключително 
важно и трябва да се осъществява паралелно с придобиването на ключови компетентности.

интелектът на съвременната личност се свързва с умението за намиране, систематизиране, об-
общаване и прилагане на информация при решаване на проблеми и осъществяване на продуктивна 
дейност. Формирането и развитието му се осъществява най-ефективно в условията на активна 
познавателна дейност, за която са характерни действията: анализ, синтез, сравнение, класифика-
ция, обяснение, разбиране и други. това е основата за формиране на компетентността „умение за 
учене“ и предполага прилагане на продуктивни стратегии на учене. 

за да може ученикът да участва в конструиране на новото знание и да се научи да учи, учите-
лят, като организатор и медиатор на учебния процес, трябва да създаде подходящи педагогически 
условия:

 y да използва интересите и любознателността на учениците в определени области, за да поста-
ви подходящи теми и проблеми за самостоятелно проучване. 

 y да предлага разнообразни по вид и жанр информационни източници, за да се научат учениците 
къде и как да търсят отговор на въпросите, които ги интересуват, от една страна, а от дру-
га – да се научат да извеждат най-същественото. това рефлектира върху развитието на други 
необходими компетентности – общуването на роден език и дигиталните. 

в този етап от личностното развитие на учениците от i – iv клас е много важно да се преодо-
лее разбирането, че компютърът не е само средство за забавление, тъй като все още голяма част от 
тях го използват предимно в тази насока. всъщност, това е мнение на ученици от начална училищ-
на степен, при които учителят не използва информационните технологии в учебния процес под ед-
на или друга форма. По-различни са мненията на тези, при които интерактивната дъска, мултиме-
дията, часовете в компютърен кабинет или таблетите като дидактическо средство, се използват 
ежедневно.

за да се научат учениците да търсят, обработват и представят в подходящ вид информация 
от интернет, преди всичко учителят трябва да притежава умения за работа в информационна сре-
да, за да им бъде наистина полезен. той трябва да реши откъде трябва да започне – дали ще формира 
или ще развива дигиталните компетентности в дадена област в зависимост от нивото на групата. 
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 y да формира умения за разнообразни начини за представяне на най-същественото от информа-
цията – кратък текст, таблица, графични изображения, мултимедийни презентации (за по-го-
лемите ученици), мисловни карти и други.

мисловните карти са удобен начин за кратко представяне на информация, затова учениците 
още в началния етап от своето образование е полезно да усвоят умения за тяхното използване и 
евентуално прилагане в учебния процес.

Мисловните карти (от англ. mind map означава „интелектуални карти“, „карти на знанието“) 
са удобен начин за изобразяване процеса на общото системно мислене с помощта на схема. те са съ-
временен, ефективен инструмент за организиране, структуриране на информация и нейното пред-
ставяне във визуална форма.

мисловната карта може да се разгледа за по-малко от минута, като пести време и позволява да 
се запомни повече, защото ключовите думи са неразривно свързани. мисловните карти обогатяват 
учението, те са забавни и уникални, стимулират творческото мислене и паметта, позволяват да 
организираш по-добре времето си, вместо да губиш часове в зубрене и преговаряне [1].

създаването на интелект-карта е резултат от активната познавателна дейност на индиви-
да, тъй като включва познавателните действия: анализ, синтез, обобщаване, сравнение, осмисляне. 

за да научим учениците да използват в своята система за успешно учене мисловните карти, 
трябва да им покажем пътя на тяхното създаване, както и тяхната ефективност. 

интелект-картите могат да бъдат подготвяни от учителя, но могат да бъдат и резултат от 
съвместната дейност на преподавателя с учениците. включването на децата в процеса на изготвя-
не на мисловните карти е необходимо да става постепенно. Първо те трябва да се убедят в тяхна-
та ефективност за представяне на ипформация от учителя, а по-късно и те да участват в процеса 
на частично или цялостно пълване на предложен схематичен модел. 

особено важно е не само да се усвои общия механизъм на създаване на мисловните карти, но да се 
уточни спецификата в конструирането им в съответната предметна област, както и дидактиче-
ските параметри на приложениено им в урока. 

в тази връзка в контекста на методиката на преподаване на учебното съдържание по домашен 
бит и техника, приложението на мисловните карти може да се реализира в следните аспекти:

1. При изясняване същността на понятия от областта на техниката и технологиите. 
2. При установяване на връзките между отделните термини.
3. обобщаване, систематизиране и овладяване на научна информация от областта на техника-

та и технологиите.
4. мисловните карти са особено полезни в процеса на технологично планиране, когато сме създа-

ли условия за творчески подход при реализиране на практическата задача.
5. При генериране на идеи от областта на техниката и технологиите: проектиране, преконстру-

иране, при осъществяване на творчески подход в процеса на практико-приложната дейност [4].
 y да се формира стремеж към придобиване на актуална информация. 

учениците трябва да имат представа за темпа на развитие на техниката и технологиите, как-
то и за ползата от своевременната информираност на човек за това. в тази връзка особено полезно 
за тях е да се научат да проверяват актуалността и достоверността на фактите, както и умение-
то да ги допълват. това е част от процеса на формиране на компетентност в областта на науката 
и технологиите и предполага нов образователен подход - подмяна на информиращата среда (запаме-
тяване и възпроизвеждане) с формираща среда (творческо мислене и самостоятелност). 

компетентността „културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество“ се разглеж-
да в няколко аспекта:

 y способност за оценка и креативност при представяне на идеи. 
ако всеки час се формулират критерии относно качеството на изпълнение на практическата за-

дача, въз основа на които се прави аргументирана, обективна оценка, у учениците се изгражда пра-
вилен подход за осъществяване на рефлексивна дейност, развива се умението за съставяне на крат-
ко изложение по дадена тема.

технологичното обучение съдържа огромен потенциал за развитие на умението за осъществява-
не на творчески подход при решаването на задачи с интелектуален и практико-приложен характер. 

една от предпоставките за провокиране на творчество в процеса на технологичното обучение 
се свързва с овладяване на разнообразни техники за обработка на материали така, че учениците да 
имат възможност за избор. 
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Полезни в тази насока са подходите за показ на повече варианти по отношение на естетическо из-
граждане или конструкция на обекта, който ще се изработва, както и включване на повече задачи за до-
конструиране или преконструиране на изделие за сметка на репродуктивната практическа дейност.

Представянето на актуални постижения и тенденции в развитието на техниката и технологи-
ите трябва да присъства по-убедително в часовете по домашен бит и техника. реалните предста-
ви се явяват необходима основа за предлагане на иновации, макар и със субективен характер на този 
етап в проектирането и практико-приложната дейност на учениците. 

направата на проекти с програмата paint е възможност не само за обогатяване на представите 
за значението на съвременните технологии в живота на човека, но и като дейност е по-интересна и 
адекватна на интереса на учениците към компютъра.

разбира се, това рефлектира върху развитието на дигиталните им компетентности. 
 y способност за причисляване към дадена културна принадлежност.

учебните програми и съдържание са наситени с информация за празници, народни традиции и 
обичаи. много често те са в основата на мотивацията на учениците за изработване на изделия. 

темата може да се обогати в насока – интеркултурно образование и възпитание с цел формиране 
на толерантност към различните етнически групи.

Предприемачеството е определено като една от 8-те ключови компетентности и затова въ-
веждането на представи и умения в тази насока е необходимо и важно. темата може да се свърже как-
то с математическата грамотност и компетентностите в областта на науката и технологиите, 
така също с общуването на роден език и дигиталните компетентности. 

очакван резултат е формирането на умения за планиране, организиране, анализиране, комуника-
ция, оценка и запис на информация.

Подходящите дейности в това направление се свързват с решаването на проблеми и ситуации от реал-
ната действителност – както от областта на социалната, така от производствената сфера.

работата по проект е изключително удачна форма за постигане на желаните резултати, тъй ка-
то в процеса на реализацията му участниците трябва да усвоят и използват споменатите вече уме-
ния. активността и способността за работа в екип са гаранция за успех на проекта. наблюденията 
показват, че учениците проявяват голям ентусиазъм при участието си в проекти, мотивира ги зна-
чимия краен резултат и публичната изява.

този факт, както и значението на проектите в нашия живот, ни дават основание за преосмисля-
не на настоящия модел за технологично обучение. считам, че проектно-базираното обучение пред-
ставлява един по-съвременен и гъвкав модел, който може по-адекватно да отговори на интересите и 
очакванията на обществото и на учащите се. 

заложените стандарти и очаквани резултати на ниво учебна програма могат да бъдат постигнати 
посредством реализиране на проекти, които включват овладяването на необходимите знания и умения. 
за целта могат да се формулират различни теми за проекти, а преподавателят да реши по кои ще работи 
със своите ученици през годината. техният брой може да бъде заложен в учебната документация.

Предимствата на работата по учебен проект, включващ няколко тематични единици, обедине-
ни от неговите цел и задачи са, че осигурява един по-дълъг период от време за изработване на значим 
продукт, което носи по-голямо удовлетворение на участниците в сравнение с работата „на парче“ 
в сега действащата система; позволява по-задълбочено осмисляне на определена информация и въз-
можност за прилагането й в реална ситуация, в по-висока степен отговаря на интересите и специ-
фиката на групата, предполага екипна работа и сътрудничество, което е предпоставка за сплотя-
ване на колектива. 

Предложените в учебниците практически дейности са доста еднообразни и скучни в сравнение с 
идеите, които могат да се открият в интернет-пространството. сравнително малко техники се 
предлагат за работа с хартия, например. учениците посрещат голям интерес техники, при които се 
получават оригинални, ефектни изделия като например „декупаж“, „квилинг“ и други. 

тъй като иновациите в областта на практико-приложната дейност се развиват и разпростра-
няват с твърде бързи темпове, е удачно да се създадат банки (на електронен или хартиен носител) 
с идеи за работа с различни видове материали, свързани със заложените стандарти и очаквани резул-
тати в учебните програми. те ще могат да се обогатяват непрекъснато както от упълномощени за 
поддържането им автори, така и от учителите, тоест, ще представляват една динамична инфор-
мационна система. По този начин в зависимост от темата на избрания проект, педагогът ще може 
да използва от съответните банки подходящи за целите на проекта практически задачи.
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спецификата и динамиката на съвременното социално и индустриално развитие на общество-
то трябва да рефлектира и върху модела на образованието. в него трябва да намери отражение не-
обходимостта от подготовката на креативни, мобилни и компетентни хора, способни да работят 
в екип, да познават, прилагат и усъвършенстват новите технологии. Формирането на адекватна 
технологична култура у съвременната личност е изключително актуална потребност за общество-
то, за да се осигури необходимото икономическо развитие. 

това може да се постигне със създаване на един по-актуален, иновативен и динамичен образовате-
лен модел, както и със задължително увеличаване на времето за постигане на тези резултати. техно-
логичното обучение притежава необходимия потенциал за изграждане на основите на необходимите 
ключови компетентности у подрастващите в процеса на активна технико- технологична дейност.
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abstract: This article offers some ideas about teaching bilingual students. here, some examples of interdisci-
plinary approach in teaching are given in which the core subject is the subject „informational Technologies“. The 
universal language of technologies is used to promote various activities of children who haven’t fully mastered Bul-
garian language yet. icT helps considerably school curriculum understanding as it offers vast opportunities for 
students’ knowledge increase. it helps students acquire communication skills in culturally diverse environment as 
well as their ability to expose and organize their thoughts correctly in Bulgarian. consequently, students’ success 
in school increases, they get better integrated in class and school’s life, they become more interested in studying 
and less children drop out of school.
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УВОД 
Бързото развитие на информационните технологии е новото предизвикателство за образова-

нието. разработват и използват се нови методи и средства за обучение, откриват се нови възмож-
ности за подобряване на учебно-възпитателния процес в училище. за да бъде успешно преподаване-
то е необходимо учениците да бъдат активни участници в този процес, а не наблюдатели. това с 
пълна сила важи за обучението на ученици билингви. При недостатъчно владеене на официалния език, 
компютърните технологии облекчават значително разбирането на учебното съдържание, тъй като 
разкриват широки възможности за обогатяването на знанията на учениците, дават възможност за 
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придобиването на умения за комуникация в културно-разнообразна среда, усъвършенства се умение-
то им да изразяват мислите си правилно на български език. 

„обучението по „информационни технологии“ (ит) в прогимназиален етап е насочено към овла-
дяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. тези базисни компе-
тенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават 
условия за пълноценното му реализиране в живота.“(4)

за постигане на поставените пред обучението по информационни технологии цели и задачи в 
условията на мултикултурна среда е необходимо използването на нови образователни технологии. 
един от начините за осъществяване на тази цел е използването на интерактивни (диалогови) тех-
нологии. с тях се постига активно ангажиране на учениците, стимулиране на изследователския им 
дух, формиране на умения за сътрудничество с другите.

интерактивните образователни технологии са функционални само, ако е налице структурира-
но социално взаимодействие (иницииран, мотивиран и реализиран комуникативен акт). участници-
те в това общуване влизат в „три основни взаимодействия: учител – ученик, ученик – ученик, уче-
ник – високотехнологични информационни и комуникативни продукти“.[1]

ИНфОРМАЦИОННИТЕ ТЕхНОлОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА БИлИНГВИ ОТ 5 – 8 клАс
РАБОТА ПО ПРОЕкТИ
в соу „св. св. кирил и методий“, гр. игнатиево се обучават 540 ученици, 90% от които роми – 

копанари и бургунджии. те използват различни езици на общуване – ромски, румънски, български, като 
между тях има социално, икономическо и културно взаимодействие. необходимо е да бъде преодоляна 
комуникативната бариера между малцинствените общности и обществото като цяло. „чрез инте-
ресна тема, чрез провокативен метод, какъвто е проектът, се поражда усещане у учениците за пре-
доставена свобода, за гласувано доверие, дава им се възможност за творческо себеосъществяване.“ [5]

за доброто овладяване на учебното съдържание по различните учебни предмети голямо значение 
има мотивацията на учениците. използването на компютърните технологии в учебния процес до-
принася за: 

 y по-голям интерес от страна на учениците и проява на по-голяма самостоятелност;
 y по-добро мотивиране за учебна дейност;
 y повишаване интереса към учебния процес;
 y постигане на по-голямо участие и по-лесно разкриване на вътрешната същност на изучавани-

те явления и практическото им приложение;
 y улесняване на преподавателската дейност, като дава възможности за презентация и онагледя-

ване на новото учебно съдържание;
 y за кратко време учениците получават и осмислят повече информация;
 y работата с компютър създава положителна емоционална нагласа у учениците.

задачите и текстовете, представени на компютър засилват познавателната дейност и съ-
действат за формиране на интелектуални умения. чрез презентациите се цели обучаемият да въз-
приеме дадена тема и да обобщи нейното съдържание. Получените в клас знания се преговарят непри-
нудено и по нестандартен начин, чрез разнообразни средства – текстове, рисунки, анимация, звук.

решихме да използваме усвоените от учениците в часовете по информационни технологии зна-
ния за текстообработка и изготвяне на презентация за онагледяване на учебния материал в различни 
учебни предмети. най-подходящ за тази цел се оказа предметът „география и икономика“. там най-
добре се постига повишаване на нагледността в обучението, осигуряване на диференцирано обуче-
ние; повишаване на интереса към предмета и познавателната активност на учениците. и т.н.

учениците изготвяха като самостоятелен проект презентации по обща тема и предварител-
но зададен план.

в 5 клас общата темата беше „Природни зони“. всеки имаше право да избере природната зона, за 
която иска да разкаже в своята презентация. структурата, която следваха учениците за разрабо-
тване на презентациите беше една и съща за всички:

1. заглавие на презентацията: наименование на природната зона (екваториална гора, тропична 
пустиня, тропична гора, гори в умерения пояс, полярна пустиня). 

2. Представяне на информация по следните акценти: местоположение, релеф, климат, води, поч-
ви, растителност, животни, полезни изкопаеми

учениците от 6 до 8 клас изучават различни държави и континенти. за тях изготвихме единен 
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план на презентацията, като те също имаха право на избор за коя държава или континент да напра-
вят своето проучване. учениците следваха следната структура

 y заглавие на презентацията: име на държавата (имена на държавите). 
 y Представяне на информация по следните акценти: 

 y географско положение – природни условия, релеф, води, климат, полезни изкопаеми, 
 y население – брой, религия, език

 y стопанство 
 y земеделие 
 y Промишленост 
 y транспорт.

изискванията бяха еднакви за всички:
1. на всяка точка от плана да отговаря поне един слайд. 
2. Презентацията да бъде оформена естетично, с дизайн на слайда и ефекти.
3. могат да използват всякакви източници: учебник, справочник, сайтове в интернет. 
4. важно е само съдържанието на текста да отговаря на заглавието на слайда. 
5. имат право да вмъкнат за онагледяване на текста карти, диаграми, снимки и др.
6. могат да работят самостоятелно или в група пи двама.
7. могат да работят в полуинтернатните групи в училище и да се консултират с възпитате-

лите или да работят в къщи. (училището ни е средищно и има Пиг до 8 клас.)
идеята беше да се подпомогне мисловен процес на учениците, да ги провокираме те да задават въ-

проси, да се допитват взаимно, да търсят информация в мрежата, да търсят връзка с онова, което 
вече знаят, за да надграждат своите знания. 

всички ученици работиха върху проектите си самостоятелно или по двойки. според възможност-
ите си изпълниха в различна степен задачата. в някои презентации преобладаваха снимките, в други 
текста. Повечето презентации бяха изпълнени точно и прецизно, показващи много добре усвоени зна-
ния за работа с инструментите на програма mS powerpoint. с колежката иванка димова – учител по 
география и икономика разгледахме всички представени проекти и направихме анализ на всеки. оцених-
ме всички работи, като счетохме, че наличието на краен резултат, който отговаря на първоначално 
поставената задача, е достатъчно основание да се счита, че ученикът притежава необходимите зна-
ния и умения за работа с изучаваната програма и дадената тема по география и икономика.

Фигура 1. Презентация на Кирил Димов от 5б клас

след това учениците се запознаха с тях и ги обсъдиха. При работата си акцентирахме върху фор-
мирането на интерес към изучаваното учебно съдържание по информационни технологии и геогра-
фия и икономика. от проявата на интерес от страна на учениците можем да заключим, че те имат 
активно положително отношение към дадената дейност.

образованието е обучение и възпитание. „емоционалният фактор стимулира познавателната 
мотивация за познание в процеса на усвояване на двата езика.“ [2] в условията на мултикултур-
на среда е много важно изграждането на националното самосъзнание на учениците от етнически-
те малцинства, запазване на културната им идентичност и приобщаването им към ценностите на 
гражданското общество. това означава те да се включват в отбелязване на националните празници, 
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за да могат да осмислят значението на националната си принадлежност. тази година одк-аксаково 
обяви конкурс за презентация „гордеем с, че сме българи“ в чест на 3-ти март за учениците от 5 до 8 
клас. изискванията към презентацията бяха:

1. да отговаря на зададената тема.
2. Подходящ дизайн.
3. добра четливост на текста (големина, междуредово разстояние).
4. хармония между елементите (цветове, подредба)
5. кратки и съдържателни заглавия.
6. основен текст(кратки изречения, баланс между изображения и текст).
7. смислова връзка между изображения и текст.
8. Форматиране на изображенията.
9. вмъкване на препратки.
10. вмъкване на музика.
11. анимиране на обектите.
12. Преход между слайдовете
Предложихме на учениците от нашето училище да участват, като ще извършим подбор и избрани-

те участници ще бъдат поощрени. темата е специфична – изисква сериозно осмисляне, формиране и из-
разяване на идеи, емоции и чувства. за да могат по-добре да изложат своето виждане за гордостта, че са 
българи, предложих на учениците да напишат съчинение на тази тема, въз основа на което да изградят 
презентацията си. участието в конкурса беше доброволно и по желание. написването на съчинението 
също. Повечето ученици решиха да се опитат да работят без предварителна подготовка, но това не се 
оказа удачно. най-доброто съчинение написа александра кирилова костадинова от 5в клас. тъй като за 
нея програма mS powerpoint все още не беше позната (заниманията с нея са предвидени за по-късен етап 
по учебна програма), предложих да й обяснявам стъпките за създаване на презентация и тя да работи по-
нататък сама. така ден след ден цяла седмица след часовете александра овладяваше понятията слайд, ди-
зайн на слайд, анимация. учеше се да приспособява текста от съчинението си така, че да е кратък и съдър-
жателен. избра сама дизайна на слайдовете, анимацията, картините. При необходимост само я напът-
ствах. след приключване на работата за деня записваше създаденото и го показваше на семейството си. 
родителите й бяха много съпричастни и й осигуриха всички условия за работа в къщи. изпълнихме всички 
изисквания към презентацията, поставени от организаторите и я предадохме за разглеждане. 

освен александра още една презентация участва в конкурса – на сестрите даниела и силвия сла-
вови от 6б клас. в 6 клас учениците имат формирани основни знания и умения за работа с програма 
mS powerpoint така, че се справиха сами с малки изключения. 

на организираното тържество в одк аксаково ученичките представиха добре своите презента-
ции. за участието си бяха наградени: александра кирилова спечели специалната награда на кмета на 
общината (най високото отличие), а силвия и даниела стоеви бяха наградени с поощрителна награда. 

Фигура 2. Презентация на Александра Кирилова 5в клас
считаме, че конкурсът постигна своите цели:
1. да провокираме у учениците чувства на патриотизъм и национална гордост.
2. да насърчим участниците в конкурса към обогатяване знанията по българска история.
3. да дадем възможност на учениците да проявят творческия си потенциал, използвайки ком-

пютърните технологии да изразят своето отношение към значими исторически факти, съ-
бития и личности.
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важен фактор за успеха на момичетата е голямата подкрепа и съпричастност, които им оказ-
ваха техните семейства. това показва, че единството между ученик – учител – родител винаги да-
ва отлични резултати. така, че участието в този конкурс оказа възпитателно въздействие върху 
всички нас.

Фигура 3. Презентация на Даниела и Силвия Стоеви

РЕАлИЗИРАНЕ НА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗкИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА БИлИНГВИ
в своята работа с ученици билингви ние се стремим да допринесем за развитие на тяхното мисле-

не и формиране на съответни качества на мисълта. При това имаме предвид, че решаването на даде-
на задача е цел на мисленето, т.е. мисленето има целенасочен характер. стараем се да използваме подхо-
дящ подход на формулиране и задаване на подходящи задачи и проблеми, като поставяме акцента вър-
ху придобиване на някои от компетентностите от ученици, за които българският език не е майчин. 

междупредметните връзки играят съществена роля за повишаване на практическата насоче-
ност на целия процес на обучението на учениците по различни предмети. те съдействат за формира-
не на системни научни знания, обобщение на познавателни умения, възпитание на широки познава-
телни интереси у учениците. умението „изследване – действие“ от изследователските идеи се пре-
нася в педагогическа ситуация. учителят трябва да създаде положителни и благоприятни отноше-
ния с всички ученици, да стимулира тяхното личностно развитие и потенциала им . 

реално самото обучение по информационни технологии много често е реализиране на междуп-
редметни връзки с Българския език и литература (текстообработка, презентация), математиката 
(таблици, диаграми) и др. работата на учениците по проекти също свързва информационните тех-
нологии с учебни предмети – география и икономика, история и цивилизация и др. 

тази учебна година решихме да свържем тематично уроци по музика, изобразително изкуство и 
информационни технологии в 5 клас. темата беше „коледа“. в часовете по музика учениците разуча-
ваха коледни песни, обсъждаха празника, разказваха за своите традиции. в час по изобразително изку-
ство те рисуваха рисунки по асоциация на коледните песни. използвайки инструментите на програ-
мата mS paint претвориха своите рисунки на компютър.

Фигура 4. Ученик рисува коледна картина с MS Paint

учениците се отнесоха сериозно към поставените задачи. като резултат научиха коледни песни, 
нарисуваха зимен коледен пейзаж с бои и графичен редактор. 
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резултатите са чудесни и най-важното е, че всички се забавляваха докато учат в час. осъщест-
вявайки междупредметни връзки в обучението осигурихме реализацията на основни принципи на 
обучение като системност, активност, достъпност, индивидуалност. знанието не трябва да идва 
като последна инстанция, готово, от някого направено, а да се съпреживее начина, по който хората 
са го открили. тогава се включва емоционалната компонента и това знание става част от съзнание-
то на човека, то става живо, т.е. можем да го използваме пълноценно.

ЗАклЮЧЕНИЕ
използването на компютърната техника в процеса на обучение по различни учебни предмети е 

важен компонент за подготовка и бъдеща реализация на младите хора в обединена европа. за целта 
учителят е този, който трябва да намери и използва такива методи и форми в своята работа, кои-
то да увеличат трайността на знанията, да повишат мотивацията, да активизират познавател-
ната дейност на своите възпитаници и да им пести времето от непроизводителен труд. Практи-
ката показва, че за да се изградят у учениците трайни и задълбочени знания, е необходимо обобщение 
и систематизация на знанията. обобщаващият урок е учебна дейност, насочена към по-дълбоко ос-
ъзнаване на учебното съдържание, средство за усилване приложимостта на знанията и тяхната пре-
носимост, дава завършеност на познавателния процес.

“интегрирането на информационни и комуникационни технологии (икт) разширява възмож-
ностите за организиране на образователни въздействия и взаимодействия независимо от времето, 
пространството, броя на участниците, предмета на общуването, майчиния или говоримия език и 
т.н. като нова информационна реалност учебната среда, създавана от икт, осигурява условия за из-
ползване на електронен диалог в реално и отложено време, на нюзгрупи, неограничен достъп до дидак-
тически материали и образователни ресурси и много други типове информация.“ [3].

като резултат се повишава успеваемостта в училище, постига се по-пълноценна интеграция в 
живота на класа и училището, засилва се интереса към учебните занятия и се намалява отпадането 
децата от училище.
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abstract: creating graphs of functions is an important part of mathematics education. Knowing the graphical 
representation of a function facilitates its analysis and use. in recent years the level of mathematical knowledge and 
skills of new students has declined. Decreasing is also their motivation for mastering this knowledge. This article 
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сЪЗДАВАНЕ НА ГРАфИкИ НА фУНкЦИИ – ЕДНО ПРИяТНО ЗАНяТИЕ
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offers an approach to increase student motivation to acquire knowledge and skills in creating graphs through 
the use of integrated graphics editor. The editor was created by the authors in order to educate students in the 
professional direction „informatics and computer Science“ to work with computer graphics and object-oriented 
programming. practice shows that the editor enjoys great popularity when used in training in mathematical 
analysis, discipline in which students tend to have difficulties.

Keywords: edutainment, teaching methodology, graphs of functions

Въведение
в последните години бизнесът на български фирми, работещи в областта на информационните 

и комуникационни технологии (икт), осезателно се разрасна. Появи се остра нужда от добре обуче-
ни и висококвалифицирани кадри. отчитайки тези тенденции, Факултетът по математика и ин-
форматика при Пловдивския университет „Паисий хилендарски“ увеличи значително капацитета 
си в направление 4.6. информатика и компютърни науки. По европейски проект успя да актуализи-
ра и осъвремени учебните си планове и програми по това направление. През 2013 г. бе създадена и нова 
специалност – „софтуерни технологии и дизайн“. за една година тя стана особено популярна и през 
следващата кандидатстудентската кампания за учебната 2014/2015 г. интересът към тази специ-
алност редовно обучение нарасна изключително. съотношението кандидати към брой места бе 5:1, 
а общият брой заявили специалността – най-голям за целия Пловдивски университет. другите две 
специалности от направлението – „Бизнес информационни технологии“ и „информатика“ също са 
в челото на тази класация. „Бит“ са на трето, а „информатика“ – на 9-то място от 107 позиции. 
както се вижда от таблица 1, за последните 5 години броят на кандидатите в Пловдивски универ-
ситет „Паисий хилендарски“, заявили първо желание за специалност от направление 4.6 се е увеличил 
със 79%, а броят на приетите – съответно с 56%.

Таблица 1. Брой студенти с първо желание – специалност  
от професионалното направление 4.6 ИКН

учебна 
година

План за 
прием

Брой кандидати с първо желание специалност 
от професионалното направление

Приети (записани) след 
последно класиране

2010/2011 320 497 321
2011/2012 320 526 336
2012/2013 320 463 337
2013/2014 440 608 455
2014/2015 450 889 500

за съжаление, голяма част от студентите имат съществени пропуски в подготовката от сред-
ното училище по математика и информатика. особено проблемна е първата година, в която наред 
с попълване на „дупките“ от предходната образователна степен, трябва да се усвои и новият ма-
териал. трудното начало обезкуражава такива обучаеми и въпреки популярността на специалност-
та, те изгубват интерес към нея. наличието на абстрактни структури и понятия в математика-
та и информатиката затруднява студентите. възниква нуждата от иновативни методи и подхо-
ди, с които да бъде свалена до голяма степен абстракцията и засилен интересът на обучаемите към 
учебния материал. 

осигуряването на максимална възможна активност на обучаемите по време на преподаване е ед-
на от съществените предпоставки за развитие на тяхното мислене [1]. човешката активност мо-
же да се класифицира на базата на признаци като насоченост, степен на осъзнатост и преднамере-
ност, емоционална оцветеност, самостоятелност, творчески характер. активността при обуче-
нието се определя като педагогически съдържателна дейност, която пряко или косвено се предизвик-
ва и ръководи от преподавателя и която се изразява в относително самостоятелно усвояване на 
знания и умения. с понятието самостоятелна дейност е означена най-високата степен на актив-
ност [2]. стимулиране на мисловната активност на обучаемите може да се осъществи по различни 
начини. в цитираната книга (маврова и Бойкина) на първо място посочват умението на преподава-
теля да провокира и развива любознателността на обучаемите, което ги кара да поставят въпроси 
и да търсят тяхното решение. на второ място споменават умението му да подбира и поставя та-
кива въпроси, които да будят мисловна активност у обучаемите.
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главна задача на преподавателя е да мотивира учебната дейност на учащите. обогатяването и 
осъзнаването на мотивите за дейност у обучаемите е много съществен момент на тяхното форми-
ране. тази своя роля обучението изпълнява най-успешно, когато преподавателят използва всеки под-
ходящ момент и повод, за да мотивира публично преди всичко изискванията, които предявява към 
учениците в учебния процес. маврова и Бойкина представят следните основни фактори за форми-
рането на положително устойчиви мотиви за учебна дейност:

 y съдържанието и организацията на учебния материал;
 y организацията, колективните форми и оценката на учебната дейност;
 y стилът на педагогическата дейност на учителя;
 y отношенията между учителя и учениците и между самите учащи.

акцентите на съвременното обучение се пренасочват от информиращата към стимулиращата 
и мотивираща функция на обучаващата дейност, към диагностика и прогнозиране на тенденциите 
на личностното развитие на учащия. за формирането на личности с широк спектър от компетент-
ности рангелова и маврова смятат, че допринася и емоционалната нагласа на учащия [3]. емоциите 
и чувствата играят ключова роля в мисленето [4]. според аристотел свързващо звено в познание-
то, като преход от познание на прости към познание на повече сложни обекти, е удивлението. спо-
ред декарт [5] някои хора търсят новото и необичайното, не с цел познание, а с цел удивление, тран-
сформирайки го в любопитство.

след анализ на цитираните източници стигнахме до заключението, че обучението чрез забавле-
ние (edutainment) дава отлични възможности за мотивиране на учащите, провокирайки тяхното 
удивление и любопитство, създавайки емоционално комфортна среда за самостоятелно мислене и 
творчество.

Обучение чрез забавление (edutainment) в математиката
английският неологизъм edutainment [6] се появява за пръв път през 1948 г. като термин, с който 

компанията уолт дисни характеризира документалната си образователна филмова поредица „True 
life adventures“. терминът се затвърждава от робърт хейман през 1973 г. с производството на до-
кументални филми за националното географско дружество. използвано е също и от д-р крис дани-
елс през 1975 г. в своя проект на хилядолетието (www.elysianworld.com). възникнало като средство за 
обучение на деца, методът за обучение чрез забавление се приема позитивно от обучаеми от всякак-
ва възраст. това се дължи на следните неоспорими факти:

1. абстракцията се свежда до минимум. това важи особено при усвояването на голямото коли-
чество абстрактни типове данни в началните курсове по програмиране.

2. теоретичната част се онагледява с множество практически примери, включвайки симулации 
на процеси използващи анимации.

3. Психологическият момент на приятно изучаване на учебния материал в игрова обстановка 
подпомага увеличаването на процента на усвояването му.

Бурното развитие на компютърната техника и технологиите в последните години позволи на-
правлението да се развие и разшири. то стана обект на множество научни изследвания и средство за 
постигане на интензификация в обучението.

edutainment е атрактивен метод за мотивиране на обучаемите да възприемат по-лесно и приятно 
поднесения материал [7] [8] [9]. този метод, обаче, е добре да бъде съчетан със стимулирането им към 
интерактивна намеса в процеса, а не да бъдат само негови пасивни свидетели. желателно е също обуча-
ващите среди, използващи този метод, да могат лесно да се интегрират в стандартната преподава-
телска практика според нуждите на конкретния преподавател [10]. от съществено значение е и въз-
можността за адаптация на тези среди към нивото на обучаемите [9] [11]. когато им се задават ин-
тересни проблеми, активността им е значителна в сравнение с поставянето на рутинни задачи [12]. 
участието в образователни игри е средство и за откриване на математически таланти [13].

Подходът за обучение чрез забавление в математиката се базира на лесно достъпни и разбираеми 
интерактивни визуализирани примери, които представят основни математически обекти и опе-
рации над тях. така математиката става по-достъпна, изясняват се бързо и лесно много от елемен-
тите на даден математически обект, представляващи сериозна трудност както за обяснение, та-
ка и за разбиране. друго предимство при използването на визуализация в обучението или самоподго-
товката е привличането и задържането на интереса на ученици и студенти към изучавания мате-
риал. Благодарение на този подход, основните концепции в математиката се усвояват по-лесно и тя 
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не се струва толкова трудна на обучаемите. нарасналият интерес провокира и развитие на изсле-
дователския подход в образованието по математика [14] посредством използването на системи за 
динамична обработка на математически обекти от рода на geogebra. във Фми на Пу се изготвиха 
авторски средства за обучение чрез забавление. едно от тях е графичният редактор (фиг.1), който 
освен стандартните функции, като създаване и редактиране на изображения, ротация, симетрия и 
др., включва и възможности за създаване и манипулиране на графики на функции. с негова помощ лес-
но и приятно обучаемите получават и затвърдяват знания по математика, информационни техно-
логии, компютърна графика и обектно-ориентирано програмиране.

Фигура 1. Графичен редактор

При създаването на редактора сме се водили от идеята, че работата с него трябва да бъде макси-
мално опростена и до голяма степен интуитивна. Ползването му разглеждаме като първа стъпка в 
употребата на математически софтуер. Платното за чертане в центъра е заградено от два панела. 
левият служи за създаване на графики на функции, десният за допълнителна обработка на дизайна.

Графики на равнинни криви
аналитично кривите се представят по различни начини (в декартови или полярни координати, 

параметрично и т.н.). графичното им представяне на екрана е дискретно (точка по точка) за раз-
лика от непрекъснатото (което се извършва например с молив върху лист хартия). когато раздели-
телната способност на екрана е малка, поточковото изобразяване е по-силно изразено и обратно. 
центърът на относителната координатна система е избран да бъде в центъра на платното. коор-
динатните оси се чертаят с червен цвят. графиката на функцията – в син.

Графики на функции на една променлива
за да демонстрираме използването на редактора, ще решим няколко задачи.
задача  да се начертае графиката на функцията sin x в [-π, π].
решение: интервалът [xmin, xmax], в който се чертае функцията, се задава в горната част на 

левия панел. ако е маркирана кутията за избор след стойностите на краищата на интервала, то 
тези краища се умножават по pi=3,1415. оттам може да се избере и какъв вид функция да се чертае 
(y=f(x), параметрично или полярни координати). след стартиране на редактора, по подразбиране е 
избран вариантът y=f(x), който върши работа за решаване на задачата – в случая f(x) = sin x. след из-
бора на тип функция, в долната част на панела се избира и самата функция, чиято графика се чер-
тае. с помощта на редактора можем да начертаем функцията по два начина. Първият начин използ-
ва автоматично мащабиране, така че графиката да запълни цялото платно. резултатът е показан 
на фиг.1. вторият начин дава възможност на потребителя сам да избере мащабиращия коефициент 
Scale от левия панел. за целта, освен стойност на мащабиращия коефициент, трябва да се маркира и 
кутията за избор след тази стойност.

Промяна на началната и крайна стойност на интервала позволяват изясняването на понятие ка-
то периодичност на функция и да се проследи проявата му при тригонометричните функции. ре-
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шението на същата задача в друг интервал (например [4π, 4π]) е подходящо в този случай. за да на-
чертаем графиката на функцията е необходимо единствено да променим стойностите на лявата и 
дясна граници на интервала: xmin = – 4 pi; xmax = 4 pi (фиг. 2). 

задача.  да се начертаят графиките на функциите cоs x и tg x в интервала [0, 2π].

задача.  По дефиниция 
2
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задача.  да се начертаят графиките на функциите th(x) и cth(x) в интервала [-2π, 4π]. както мо-
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Фигура 2. Графика на sin x в [-π, π], Scale=20; Графика на sin x в интервала [-4π, 4π]

упътване: стъпката Step също може да се настройва самостоятелно. така например, ако е 0.01 
графиките са пo-разредени (дискретни), докато при стъпка 0.001 представянето е сгъстено (близко 
до непрекъснато). Препоръчваме при хиперболичния котангенс, стъпката да е Step = 0.001.

задача.  да се начертаят графиките на функциите:

y = x2; в интервала [-2, 2] (парабола) y=x3; в интервала [-2, 2] (кубична парабола)

2
3

xy =  в интервала [0, 4] 

(семикубична парабола)

21
1
x

y
+

=  в интервала [-6, 6] 

(къдрица на мария айнези)

21 x
xy
+

=  в интервала [-6, 6] 

(серпентина на нютон)

241 x
x

y +=  в интервала [-3, 3] 

(тризъбец на нютон)

ще дадем упътване за последната задача, защото се различава малко от другите. мащабиращия 
коефициент трябва да се намали (scale: = 3) за да можем да съберем целите „зъбци“ от „тризъбеца“ на 
екрана. стъпката също е по-добре да бъде минимална (0.0001). Понеже интервалите не зависят от π, 
то кутията за избор пред pi не е маркирана.

този тип функции могат да се изчертават и ротират на определен ъгъл. задаването на градуси-
те на ъгъла става в текстовото поле след параметъра м=. за да се реализира ротацията, обаче, е не-
обходимо да се маркира кутията за избор пред етикета „ротирана на м“. на фигура 3 са начертани 
синусоиди в интервала [-4π, 4π], ротирани на 30, 60, 90, 120 и 150 градуса. когато в десния панел не е 
маркирана рамка, координатните оси не се появяват.
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Фигура 3. sin x в интервала [-4π, 4π] ротирана на 30, 60, 90, 120 и 150 градуса

Графики на криви, зададени параметрично
кривите се задават параметрично с уравнения от вида: x=f(t); y=g(t). новото при този тип за-

дачи е, че се използват две функции f и g, които се изчисляват за определени стойности на параметъ-
ра t, където t пробягва интервала [t

min
, t

max
]. за чертане на този тип графики мащабиращият коефи-

циент (Scale) не зависи от интервала [t
min

, t
max

] и по тази причина е желателно да се задава като пара-
метър, например: Scale=20. Без ограничение на общността, в редактора параметрите xmin и xmax 
заместват t

min
 и t

max
.

задача.  да се начертаят в интервала [0, 2π] кривите:

а) x=cos t; y=sin t (окръжност) b) x=cos3 t; y=sin3 t (астроида) 

задача. да се начертаят кривите: 
x = а(t – sin t); y = а(1 – cos t) (а > 0) (циклоида) в интервала [–10π, 10π];
x = а(tsin t + cos t); y = а(sin t – tcos t) (а > 0) (еволвента на окръжността) в интервала [0, 10π];
x = аsin t; y = bcos t (а > 0, b > 0) (елипса) в интервала [0, 2π].
в този случай се налага да попълваме в левия панел стойности за параметрите а и b. за целта се 

използват текстови полета след а = и в =. стойностите им трябва да са положителни, като може 
и да не са цели числа. При елипсата например това са двете оси.

задача.  да се начертаят кривите:
x = cos 2t; y = sin 2t (крива на лисажу) в интервала [0, 2π];
x =2cos t + cos 2t; y = 2sin t – sin 2t (хипоциклоида) в интервала [0, 2π];
x =4cos t – cos 4t; y= 4sin t + sin 4t (епициклоида) в интервала [0, 2π].

Фигура 4. Циклоида: t∈[-10π, 10π], а=1; Еволвента на окръжността: t∈[0, 10π], Scale =1, а = 3

Графики на криви в полярни координати
Полярните координати на една точка в полярна кс са полярен ъгъл θ и полярен радиус ρ≥0. връз-

ката между декартовите и полярните координати се изразява с равенствата: x = ρcos θ, y = ρsin θ,
крива в полярни координати се задава с уравнение от вида f (θ, ρ) = 0 . нататък са разгледани кри-

ви, за които това уравнение се решава явно спрямо ρ т.е. ρ= f(θ) . крива с такова полярно уравнение 
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може да се параметризира, като крива в декартови координати, замествайки в равенствата за връз-
ка между декартовите и полярните координати ρ с f(θ). Получава се следната двойка декартови па-
раметрични уравнения:

x = f(θ)cos θ, y = f(θ)sin θ,
задача  да се начертаят кривите, зададени в полярни координати:
ρ= aθ (a >0) (архимедова спирала) в интервала [0, 10π];

θ
=ρ

a
 (a >0) (хиперболична спирала) в интервала (0, 6π];

ρ= a еmθ (a >0, m>0) (логаритмична спирала) в интервала [-2π, 2π];

ρ= a(1 + cosθ) (a >0) (кардиоида) в интервала [0, 2π];

ρ= acosθ + b (a >0, b>0) (охлюв на Паскал) в интервала [0, 2π];

θ
=ρ

a
(a >0) (жезъл) в интервала (0, 2π];

ρ2= a2cos 2θ (a >0) (леминиската на Бернули) в интервала [0, 2π].
упътване: този случай се свежда до начертаване на крива, зададена параметрично. в левия панел 

фигурира текстово поле за въвеждане и на параметъра m.
задача.  да се начертаят в интервала [0, 3π] „розите“:

леминиската 
на Бернули

роза: ρ= sin 3θ роза: ρ= sin 2θ роза: ρ= sin 5/3θ

Заключение
създаването на редактора не цели той да конкурира известни приложения за работа с графики на 

функции, като софтуерния пакет „математика 2.0“ на майкрософт и др. основната идея е учени-
ци и студенти веднага да могат да работят в диалогов режим без да се налага обучение за ползването 
му. манипулирането на определен брой параметри демонстрира възможността с минимални ресур-
си да се разкрие богатството от фигури, които се чертаят. редакторът беше създаден с цел обуче-
ние на студентите по обектно-ориентирано програмиране и компютърна графика. голяма част от 
тях впоследствие обявиха, че го използват активно за да усвояват знания по математически анализ. 
те имаха възможност да ползват и актуализират програмния текст. авторите смятат, че едно по-
широко популяризиране и използване на редактора от ученици и студенти ще ги накара да променят 
отношението си към математиката в положителна посока. с негова помощ те приятно и непри-
нудено заучават редица функции и тяхното графично представяне. Позволява обучаемите да ги из-
ползват и за дизайн на красиви рисунки, някои от които са представени в следващата таблица. ин-
тересна задача е декомпозирането на такава рисунка на отделни функции и опит за начертаване-
то й. редакторът може да бъде изтеглен от сайта http://krushkov.fmi-plovdiv.org/, секция edutainment, 
след безплатна регистрация. авторите работят активно за актуализиране на графичния редактор. 
Предстои добавяне на опции за манипулиране на екранния прозорец, отмяна на последно действие и 
др. надяват се на отзиви за използването му при обучение и са отворени за всякакви предложения, 
разширяващи възможностите му.

архимедова спирала охлюви на паскал и 
кардиоиди

логар. и хиперб. 
спирали

хипоциклоиди, 
окръжности, астроиди
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кОМПЕТЕНТНОсТИ НА БЪДЕЩИТЕ НАЧАлНИ УЧИТЕлИ ЗА РАБОТА 
ВЪВ ВИРТУАлНА клАсНА сТАя

comPeTence of fuTure Primary TeacherS for Teaching in VirTual 
claSSroom
lyubka Krasteva aleksieva1, Veronika hristova Kozareva2

1Sofia university „St . Kliment ohridski“, Sofia
2Proznanie ad, Sofia

abstract: in recent years, synchronous virtual classrooms are proliferating in an effort to simulate the learner’s 
conventional learning process experience while building on the new interactive technology environments. This 
paper presents the results of research on the competences of university students in primary education to teach 
in a synchronous virtual classroom. The study, including observations and a survey, explored the advantages and 
challenges of working in this type of vle, as well as the options for its application. for the purpose of the study a 
virtual learning environment (vle) called veDamo was used within their seminar classes. The future primary 
teachers were asked to plan and implement learning activities in veDamo. During the observations the students 
demonstrated high levels of creativity and engagement while implementing their virtual learning activities. The 
results showed rapid and intuitive orientation of the participants in veDamo, as well as its high potential for 
the realization of a variety of educational activities. high motivation of the participants for future work in vle 
veDamo was established.
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увод
традиционните форми на обучение все повече интегрират в себе си технологични иновации, кое-

то динамично променя педагогическата теория и практика. тези тенденции водят до разпространено 
използване на различни решения за дистанционно обучение и тяхната диверсификация. в последните 
години, синхронните виртуални учебни среди се развиват в стремежа да симулират конвенционалния 
учебен процес като го надграждат с добавените ползи и възможности на уеб-пространството. 

в синхронните виртуални учебни среди централна роля играе преподавателят като фасилита-
тор на колаборативно учене. неговите компетентности за имплементиране на подходи за синхрон-
но виртуално преподаване, като например подбиране на релевантно спрямо целите на обучение и по-
требностите на групата учебно съдържание, осигуряване на разнообразни медии спрямо различни-
те стилове на учене, умело управление на груповото взаимодействие и др., са основен фактор за по-
стигане на ефективност от педагогическото взаимодействие в онлайн среда. това води до необходи-
мостта от целенасочена работа за изграждане на професионална компетентност на учителите за 
прилагане на иновативни образователни решения в процеса на обучение. 

настоящият доклад представя прилагането на синхронната виртуална учебна среда ведамо в 
подготовката на студенти – бъдещи начални учители, като е организиран в четири части: 1) кра-
тък преглед на теорията за синхронното виртуално преподаване; 2) описание на методиката на из-
следване; 3) анализ на резултатите от проведеното изследване; 4) основни изводи и заключения. ве-
дамо е уеб-базирана синхронна виртуална учебна среда, която не изисква инсталиране на допълни-
телен софтуер и се ползва през браузъра на хардуерното устройство (компютър, лаптоп, таблет и 
т.н.). за да може да ползва системата, всеки потребител следва да разполага с устройство с интер-
нет връзка, камера, микрофон и слушалки. на сайта на платформата www.vedamo.com потребите-
лите могат да си направят регистрация с имейл и парола, като изберат ролята на обучаем или роля-
та на преподавател. достъпът за обучаемите е свободен, а достъпът за преподавателите е на або-
наментен принцип.

Теоретична постановка на изследвания проблем
виртуалното обучение променя педагогическата реалност. личностно-ориентираното вирту-

ално обучение формира начина, по който учениците учат, модифицира съдържанието, което усвоя-
ват, и начина, по който се учат да учат. в този смисъл виртуалното обучение позволява много по-
естествено и пълноценно развиване сред учещите се на ключовите компетентности за учене през 
целия живот, посочени в европейската референтна рамка [2] . 

основните характеристики и предимства на виртуалното обучение са свързани с осигуряване-
то на отдалечен достъп до неограничен спектър от образователни услуги (теми и преподаватели), 
предлагани в световен мащаб. то позволява включване в курсове с по-малък брой участници и инди-
видуализиране на учебния процес с оглед личностното ниво на познание, индивидуалната потреб-
ност, различните стилове на учене и стратегии за дългосрочно запомняне на изученото. виртуално-
то обучение осигурява безопасна среда за обучение и възможност всеки участник да формира своите 
лични възгледи и да получи подкрепа при изграждането им.

специфичните условия за провеждане на виртуално обучение са свързани с два основни факто-
ра – местоположението на участниците и времето на провеждане. като вид дистанционно обуче-
ние, виртуалното обучение предполага различно местоположение на обучаемите и обучаващите. По 
отношение на времето на провеждане обаче, виртуалното обучение съществува в две основни фор-
ми: синхронна и асинхронна.

При асинхронната форма ученето е неограничено от времето и пространството. обучителни-
ят процес не е обвързан с необходимост от фиксирани времеви интервали, които да регулират по-
следователността на дейностите. всички налични материали са на разположение в онлайн платфор-
мата през целия период на обучението – ученикът може да учи по всяко време на денонощието, изби-
райки видео уроци, ресурси за четене или участие в онлайн форуми и дискусии и др., при които не се 
изисква директен контакт с преподавателя и останалите обучаеми. взаимодействието между учас-
тниците в обучението най-често се осъществява чрез писмени асинхронни форми (форуми, лични 
съобщения, мейли), което забавя обратната връзка и създава предпоставки за недостатъчно ефек-
тивна комуникация.
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Синхронното виртуално обучение се реализира в реално време, във виртуална учебна среда, онлайн 
семинари или други форми на онлайн комуникация, включително чрез мобилна връзка. синхронната 
среда позволява учениците и учителя да вземат участие в интерактивни индивидуални или групови 
обучителни форми, реализирани чрез лекционни сесии, дискусии, демонстрации. 

сред основните предимства на синхронното виртуално обучение са високата интерактивност, 
лесната адаптация в учебната среда и аспектът на социализация.

за целите на настоящото изследване беше използвана синхронната уеб-базирана виртуална учеб-
на среда „ведамо“, която дава възможност на участниците да работят заедно като използват 
своите портативни или настолни устройства с интернет връзка. ведамо може лесно да бъде им-
плементирана в „смесени“ образователни модели – както в комбинирането на традиционни с вирту-
ални подходи, така и в комбинирането на асинхронно със синхронно виртуално обучение. средата е 
гъвкава и позволява да прилагането на разнообразни педагогически методи и стратегии. това прави 
системата приложима в различните форми на образование/обучение: всички етапи на формалното 
(от предучилищно до висше), неформално, продължаващо професионално, информално, домашното 
обучение, както и в широк необразователен контекст. 

системата предлага богат набор от инструменти за колаборативно учене – видеоконферент-
на връзка, интерактивна бяла дъска, инструмент за индивидуална или групова писмена комуника-
ция, работа в малки групи, учителски контролен панел за управление на групата, споделяне на екра-
ни, прехвърляне на презентаторски права на ученик, запис и архив на сесиите (виж фиг. 1). 

Фигура 1. Инструменти на синхронната виртуална среда ВЕДАМО 
 1. Инструменти на бялата дъска; 2. Меню за групи; 3. Синхронизиран режим; 

4. Потребителски статистики; 5. Интерактивна бяла дъска; 6. Меню на страниците на бялата дъска; 
7. Лични контроли и информация; 8. Видео на презентатора; 

9. Кутия с видео мозайка на участниците; 
10. Функционално меню (видео екрани, чат, медия плейър, споделяне на документи, лични бележки); 

11. Групови и лични контроли

всички тези функционалности внасят социален аспект във виртуалната среда, като я правят 
интерактивна и благоприятна за съвместно учене. Функционалностите на системата позволяват 
плавен преход от индивидуален към групов модел на взаимодействие. гъвкавият дизайн на ведамо 
съдейства за индивидуализирането на обучението и съобразяването му със специфичните потреб-
ности и интереси.

доминираща в световен мащаб теоретико-методологическа платформа на електронното обу-
чение и учене е конструктивизмът с неговите многообразни теоретични разновидности и техни-
те практически въплъщения [6]. конструктивизмът се разглежда в две основни направления – ког-
нитивно и социално. според когнитивното направление, обучаемите активно изследват света око-
ло себе си, получавайки обратна връзка за действията си, на база на която правят заключения. нау-
ченото се прилага в нов контекст и се демонстрира по нови начини. характерна за направлението 
на социалния конструктивизъм дейност е колаборативната работа. Преподавателят и останали-
те участници играят ключова роля в обучението на учащия като учебните дейности акцентират 
върху споделянето на опит, екипното решаване на задачи и получаването на обратна връзка за пред-
ставянето му [3]. и двете направления намират широко приложение във виртуалната учебна среда 
ведамо, чиито инструменти са пригодени за представянето на дейностите в разнообразен обра-
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зователен контекст чрез многообразие от средства (когнитивен конструктивизъм), като са пред-
видени много възможности за колаборативно учене и работа в групи (социален конструктивизъм).

инструментите на виртуалната учебна среда ведамо предразполагат участниците към вза-
имодействие и социализация [4, 5] – два основни аспекта на конструктивисткия подход. Педагоги-
ческото взаимодействие във ведамо се ръководи от учител и включва колективно и индивидуално 
взаимодействие едновременно между преподаващ и учещ/и. ролята на учителя е да подпомогне (фа-
силитира) учениците си да станат независими, самостоятелни учащи, което се поощрява и от са-
мата виртуална среда. това превръща учителя във водещ фактор при синхронното виртуално обу-
чение. за да се гарантира качествено преподаване, от основно значение са неговите компетентно-
сти за прилагане на стратегии и подходи в унисон със съвременните педагогически теории, насочени 
към отчитане уникалните способности, интереси и потребности на учениците.

в доклад на ес от 2014 за идентифициране и анализ на перспективните технологии в образова-
нието [1] са изведени осем ключови технологии, които могат да подкрепят образователната ино-
вация в европа. сред тях са и виртуалните учебни среди. докладът представя данни от изследване, 
проведено за период от 14 месеца (01.2012 – 02.2013) сред повече от 200 експерти. целта е проучване 
на развитието на технологиите в образованието в краткосрочна перспектива (5-10 години). в изво-
дите на доклада се посочва, че въпреки че виртуалните учебни среди са проектирани за учене, те все 
още не се използват пълноценно – „целта е по-скоро да се използват, а не да се използват ефективно“. 
Причина за това е липсата на осведоменост както от страна на учителите, така и от страна на 
обучаемите, в съчетание с липса на дигитална компетентност.

според доклада адаптирането на технологиите в учебния процес трябва да бъде смислено. то не 
може да се случва само, за да демонстрира, че учебните системи са актуални или „модерни“. за да бъ-
дат въведени в учебната система, технологиите трябва да могат да решат актуални проблеми, да 
подкрепят целите на общите образователни политики и да насърчат тяхното усъвършенстване. 
това изисква политически реформи в редица области, една от които е обучението на учителите по 
посока насърчаването им да използват осемте ключови технологии в ежедневната си работа.

качественото имплементиране на технологични иновации в педагогическата практика зависи 
от подготовката и мотивацията на педагозите в тази насока. затова изграждането на тези компе-
тентности на учителите следва да бъде адресирано още в хода на университетското им обучение. 
този проблем е и във фокуса на представеното е настоящия доклад изследване. 

Методика на изследването
цели и въпроси на изследването. настоящето изследване си поставя два основни въпроса:
 y какви са компетентностите (като сбор от знания, умения и отношения) на бъдещите начал-

ни учители за работа с виртуалната класна стая?
 y доколко бъдещите начални учители са подготвени за преподаване във виртуална класна стая?

в отговор на тези въпроси, в края на академичната 2014/2015 г., със студенти-бъдещи начални учи-
тели е проведено проучване, състоящо се от няколко етапа, описани по-долу. Предмет на изследване на 
настоящата разработка са компетентностите на бъдещите начални учители по отношение на из-
ползването на виртуално синхронно обучение, и в частност преподаването във виртуална класа стая.

Дизайн на изследването
 y участници

изследването е проведено с общо 38 студенти, завършващи през академичната 2014/2015 г. iii 
курс на образователна степен „бакалавър“ в специалностите „Предучилищна и начална училищна пе-
дагогика“ (ПнуП) и „начална училищна педагогика и чужд език“ (нуПче) на Факултета по начална и 
предучилищна педагогика, су „св. климент охридски“. 

 y етапи
изследването беше проведено в два последователни етапа, всеки от които с различна продължи-

телност.
в първия етап с участниците беше проведено двучасово теоретично обучение за запознаване с 

педагогическите и технологичните възможности на уеб-базираната виртуална учебна среда веда-
мо. в края на етапа на студентите беше дадена задача да обмислят и планират реализация на крат-
ка учебна дейност във виртуалната класна стая, по учебен предмет за началното училище по избор. 
втората фаза от предварителния етап включваше планирането на учебна дейност и самостоятел-
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но апробиране на виртуалната учебна среда. всеки студент беше регистриран в системата и имаше 
възможност да изпробва нейните функционалности. 

Фигура 2. Етапи на изследването

в края на етапа с участниците бяха организирани групови консултации в рамките на 2 часа, за об-
съждане на планираните учебни дейности както в педагогически, така и в технологичен аспект (под-
бор на подходящи инструменти и функционалности на виртуалната класна стая за реализиране на 
дейността). това ги подготви за третата част на предварителния етап на изследване, в която от 
тях се изискваше да реализират планираната дейност във виртуалната класна стая ведамо. за да 
се доближи максимално тази реализация до естествените виртуални учебни условия, студентите 
бяха разделени на групи, като задачата им беше да представят планираната дейност пред колегите 
си, които да играят ролята на ученици. Поставени в ролята на обучаеми, участниците имаха въз-
можност да изследват двустранно педагогическия процес, осъществен във виртуална учебна среда за 
синхронно преподаване. По този начин техният опит във виртуалната учебна среда беше много по-
пълноценен, благодарение на преживяването му чрез ролите на двата основни субекта в процеса на 
обучение – тази на обучаем и тази на обучаващ. третата фаза на предварителния етап беше с про-
дължителност 3 часа за всяка група от 4-6 студенти. в рамките на 30 минути всеки участник беше 
в ролята на обучаващ, а през останалото време в ролята на обучаем. 

същинският етап на изследването включваше проучване на компетентностите и готовност-
та на студентите – бъдещи начални учители за работа във виртуална класна чрез провеждането на 
анкета, резултатите от която са анализирани по-долу. 

 y методи
в проучването е използвана частично стандартизирана онлайн анкета, състояща се от въпро-

си, изследващи компетентностите и готовността на респондентите за работа с виртуална клас-
на стая в педагогическата практика.

в анкетата са приложени въпроси от следните типове: дванадесет затворени и полузатворе-
ни въпроса, от които девет многовариантни, два дихотомни, един за поставяне на рейтинги и един 
отворен въпрос за изказване на свободен отговор. 

Анализ и резултати
респондентите в анкетното проучване бяха 38 студенти – бъдещи начални учители. 
на първия въпрос от анкетата: работили ли сте досега в синхронна виртуална класна стая (вир-

туална класна стая с жива връзка)?, 18 участници (48%) отговарят положително, а останалите 20 
участници (52%) отрицателно. Фактът, че почти половината участници в изследването са рабо-
тили във виртуална класна стая е показател, че бъдещите начални учители още от ранните етапи 
на педагогическата си подготовка придобиват опит по отношение на съвременните технологии и 
тяхното приложение в обучението. 

следващият въпрос изисква от участниците да определят степента, в която са били запознати 
с приложението на синхронните виртуални учебни среди в педагогическата практика преди прове-
деното обучение за работа с ведамо. във висока или много висока степен са били запознати 31% от 
участниците, а в ниска или много ниска степен са били запознати повече от половината – 53% от 
анкетираните.. само 6 студенти (16%) определят запознатостта си като средна. това означава, че 
макар близо половината от анкетираните да познават работата във виртуална класна стая, голяма 
част от тях нямат достатъчно знания за приложението ѝ в педагогическата практика. 

Проведеното обучение за работа във виртуалната учебна среда ВЕДАМО се оказва достатъчно за 86% 
респондентите, като 26% от тях го определят като напълно достатъчно, а за 5% то е било почти дос-
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татъчно. Високият процент на студенти, за които обучението е било достатъчно показва относител-
но малкото време, което е необходимо, за да бъдат обучени бъдещите педагози да работят във виртуал-
на учебна среда. 

след проведеното обучение 58% от участниците се чувстват уверени да работят в синхронна 
виртуална класна стая, а 10% са по-скоро неуверени. 

Предварителните нагласи на респондентите се изследват с петия въпрос от анкетата. резул-
татите показват, че преди да планират и реализират учебната дейност във виртуална класна стая, 
32% от студентите смятат, че лесно ще се ориентират в средата, но ще им отнеме много време да 
подготвят учебното съдържание. същият е и броят на студентите, които са били с нагласата, че 
трудно ще се ориентират в средата и също ще им отнеме много време да подготвят учебното съ-
държание. 21% от участниците са мислели, че ще се ориентират трудно в средата, но времето за 
подготовка няма да е много, а само 16% от анкетираните са очаквали лесно ориентиране в средата и 
не много време за подготовка на съдържанието на учебната дейност. 

независимо от доста песимистичните очаквания и нагласи на респондентите, оказва се, че при 
разработването на учебната дейност, на 79% от участниците в изследването им е било лесно да се 
ориентират в средата. този висок процент показва, че интерфейсът на ведамо е интуитивен и ле-
сен за ориентиране, не изисква много време за запознаване с техническата страна на работата. 37% 
от ориентиралите се лесно в средата посочват, че им е отнело много време да подготвят учебното 
съдържание, а останалите 42% отбелязват, че подготовката не им е отнела много време. тези вари-
ации най-вероятно се дължат на чисто педагогическите компетентности на участниците – подго-
товката за учебна дейност или урок е с различна степен на трудност за студентите и в условията 
на традиционната класна стая, тъй като част от тях имат повече опит (работят в училища, дет-
ски заведения или детски центрове). на общо 21% е било по-трудно да се ориентират в средата, ка-
то на половината от тях е било трудно и планирането на дейността. 

седмият въпрос от анкетата цели сравнение между времето, необходимо за планиране на учебни 
дейности във виртуална класна спрямо това в традиционна класна стая. Почти 70% от респонден-
тите определят необходимото време за планиране като едно и също в двата вида учебни среди. от 
това може да се заключи, че като цяло няма особена разлика във времето, необходимо за планиране на 
дейности във виртуална класна стая спрямо това в реална класна стая. 

следващият въпрос от проучването изисква от анкетираните да оценят предимствата на вир-
туалната учебна среда ведамо пред традиционната класна стая, като поставят рейтинг на изка-
зани твърдения. най-високият рейтинг е 5 звезди, а най-ниският 0 звезди. най-висок рейтинг са съ-
брали следните твърдения:

 y учениците могат да се обучават от всяко място точка на света в домашни условия от удоб-
но за тях място (рейтинг 4,76);

 y обучението може да е много по-интерактивно (рейтинг 4,65);
 y Подкрепят се различните стилове на учене (визуален, звуков, вербален, физически, логически, 

социален, самостоятелен) (рейтинг 4,56);
 y обучението лесно може да се индивидуализира (рейтинг 4,53);
 y включването на разнообразни ресурси е много по-лесно (рейтинг 4,47).

висок рейтинг (над 4) имат и следните твърдения:
 y учениците се чувстват по-свободни да изказват мнение (4,18);
 y насърчава се работата в екип и съвместното учене (рейтинг 4,13);
 y учениците са по-активни (рейтинг 4,12).

със среден рейтинг са твърденията, че учителят има по-добър контрол над средата и взаимо-
действието в групата (3,35), и че учениците общуват по-пълноценно (рейтинг 3). най-нисък 
рейтинг е получило твърдението, че уроците могат да се записват и така по-обективно да се 
оценяват учениците/родителите/самите учители/външни експерти (рейтинг 2,63). 

в следващия въпрос от проучването се изисква от студентите да определят кои инструменти 
са най-приложими при работа с учениците в началните класове, като им се дава възможност да из-
берат повече от един инструмент. всички запитани, без изключение, са определили инструменти-
те за писане, рисуване и работа със съдържание върху бялата дъска като най-приложим за работа с 
малките ученици. след тези инструменти, 84% респонденти са определили като високо приложи-
ми възможностите за включване на разнообразни аудио и видео ресурси и инструментът за посочва-
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не с показалка. като много приложимо е посочено и онагледяването на учебни материали върху бяла-
та дъска (от 68% от студентите). най-малко приложим според участниците в изследването е ин-
струментът за писмена комуникация – чат (едва четирима респонденти са го определили за висо-
ко приложим). Функцията за споделяне на екрана също не е отчетена за високо приложима – посоче-
на е от едва от 26%. контролът на учителя върху груповото взаимодействие и работата в малки 
са определени за най-приложими съответно от 79% от анкетираните лица (съответно 47% и 32%). 

за определяне на компетентностите на участниците в изследването е важно да се анализират 
отговорите на следващия въпрос: „кое беше най-голямото предизвикателство за реализирането на 
дейността във виртуалната класна стая?. еднакъв брой (26%) са участниците посочили за най-голя-
мо предизвикателство планирането на учебната дейност и тези, посочили подготовката на ресур-
сите. за 21% от изследваните лица най-голямо предизвикателство е липсата на живия контакт, а 
ориентирането в интерфейса е било предизвикателство за 75% от студентите. само двама са от-
белязали като най-голямо предизвикателство необходимите технически умения. един от участни-
ците е посочил слабата интернет връзка като най-голямо предизвикателство. 

Приложението на виртуалната класна стая ведамо в педагогическата практика е оценено от 
участниците в изследването чрез въпрос №11. според всички участници виртуалната класна стая 
дава нови възможности на преподавателя и учениците. за 16% от студентите приложението на 
виртуална класна стая е абсолютно необходимо, а 11% считат, че се изисква много допълнителна ра-
бота при приложението ѝ в педагогическата практика. 

Предпоследният въпрос от анкетата е с отворен отговор и участниците споделят свободно 
своето мнение и коментари за използването на виртуалната класна стая ведамо в педагогическа-
та практиката. всички, споделили мнението си, отбелязват колко полезна е виртуалната класна 
стая, като аспектите на приложение са разнообразни – при визуализирането на процеси и явления по 
различните учебни предмети, при диференциране на подхода към отделните ученици, за учениците, 
които нямат възможност да посещават училище. няколко участници споделят приятната си изне-
нада от това колко лесно се работи със системата. 

на заключителния въпрос: „Бихте ли използвали виртуалната класна стая в бъдещата си педа-
гогическа практика, ако имате тази възможност?“, 95% от анкетираните лица отговарят положи-
телно. 

Изводи
на база на представените данни могат да се направят някои изводи, в съответствие с поставе-

ните в началото на изследването въпроси. 
При изследването на компетентностите (като сбор от знания, умения и отношения), резулта-

тите недвусмислено отчитат позитивната нагласа и отношение на участниците към синхронни-
те виртуални учебни среди. това отношение личи най-силно в отворените отговори на въпрос №12 
и в единодушното мнение за новите възможности, които виртуалната класна стая осигурява на 
обучаемите и обучаващите. тук е добре да се отбележи разминаването в позитивен аспект в предва-
рителната нагласа на участниците спрямо реалните резултати при работа във виртуалната клас-
на стая (връзката между въпроси №5 и №6). Първоначално повече от половината студенти очакват 
трудности, както с планирането на учебните дейности, така и при ориентирането в интерфейса, 
а след реализирането на съответните учебни дейности се оказва, че почти всички са се ориентирали 
лесно в средата, и по-малко от половината са се затруднили с планирането на учебната дейност. от 
резултатите на следващия въпрос става ясно, че всъщност времето за планиране на учебна дейност 
във виртуалната класна стая за повечето участници е същото, като времето за планиране в тради-
ционна класна стая. освен това, най-големите предизвикателства, които студентите са срещнали 
са свързани с планирането на дейността и подготовката на ресурсите – предизвикателства, които 
те срещат и в подготовката за изнасяне на уроци в традиционна класна стая. 

от това може да се заключи, че затрудненията при планирането на учебното съдържание и под-
ходящите за него дейности са свързани с чисто педагогическите компетентности на участниците, 
а не се компетентностите за работа във виртуална учебна среда. Позитивните нагласи на участни-
ците се доказват и с високия рейтинг, който те поставят на педагогическите възможности, които 
виртуалната класна стая предлага. 

оказва се също, че за придобиване на необходимите умения за работа във виртуална класна стая 
е достатъчно кратко обучение за въвеждане в спецификите на системата, което означава, че нуж-
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ната предварителна подготовка е свързана основно с цялостната педагогическа подготовка на сту-
дентите – бъдещи начални учители. 

По отношение на готовността на бъдещите начални учители може да се обобщи, че независи-
мо, че респондентите са били запознати в ниска степен с приложението на синхронните виртуал-
ни учебни среди в педагогическата практика, след проведеното кратко обучение, почти всички се 
чувстват уверени да преподават във виртуална класна стая и имат желание да използват виртуал-
ната класна стая в бъдещата си педагогическа практика (въпрос №13). 

от всичко това може да се заключи, че:
 y студентите – бъдещи начални учители имат позитивна нагласа и отношение за работа във 

виртуална синхронна учебна среда.
 y студентите, обучавани в педагогическите специалности на ФнПП за начални учители имат 

знания и умения, които им позволяват с минимална допълнителна подготовка да преподават 
във виртуална класна стая. 

 y студентите – бъдещи начални учители имат готовност и желание за работа във виртуална 
синхронна учебна среда. 

 y за ефективна работа във виртуална класна стая ключова се явява педагогическата компетент-
ност на преподавателя. 

 y анализът на резултатите от отговорите на въпроси №5, 6, 8 и №9 дава възможност за фор-
мулирането на няколко допълнителни извода, извън поставените въпроси:

 y интерфейсът на виртуалната класна стая ведамо е интуитивен и потребителите се ори-
ентират лесно в средата.

 y най-големите предимства на виртуалната синхронна учебна среда са, че учениците могат да 
се обучават от всяко място точка на света в домашни условия от удобно за тях място, ка-
то обучението може да е много по-интерактивно и индивидуализирано, отчитайки различни-
те стилове на учене.

 y най-приложими инструменти на виртуалната класна стая за работата с ученици от начални-
те класове са работата върху бялата дъска и включването на разнообразни ресурси. 

 y това проучване няма претенции за представителност и представя само малка част от компе-
тентностите и визията на бъдещите начални учители за преподаването във виртуална син-
хронна учебна среда. за по-нататъшни изследвания в тази насока могат да се поставят след-
ните въпроси:

 y какви са дигиталните компетентности, необходими на бъдещите начални учители за работа 
във виртуална синхронна учебна среда?

 y какви специфични педагогически компетентности са необходими на бъдещите начални учите-
ли за ефективна работа във виртуална синхронна учебна среда?
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чрез уеб технологиите могат да бъдат създавани различни видове курсове, осигуряващи на сту-
дентите най-подходящото за конкретната ситуация обучение. Проектирането на ефективно 
мултимедийно обучение може да бъде постигнато само чрез прилагане на систематични процеду-
ри и отдаване на значение на специфичните детайли. най-популярният теоретичен модел, опис-
ващ дейностите, изграждащи класическото проектиране на обучението е aDDie, което е акроним 
от първите букви на основните етапи на проектиране на обучението (analysis, Design, Development, 
implementation, evaluation – анализ, планиране, разработка на материалите, внедряване и оценка). Пла-
нирането на обучението е най-важният етап при изпълнението на целия проект. крайният резул-
тат се нарича спецификация на курса (course Design Specification) и описва как ще изглежда обучение-
то, след като бъде завършено [2].

едно от първите и най-съществени решения, които трябва да вземат дизайнерите на електрон-
но обучение е дали курсовете да бъдат направлявани от преподавател или студентите да усвояват 
самостоятелно учебния материал. При уеб-базираното обучение ролята на инструктора е не по-
малко важна, отколкото при традиционното обучение. и тук е необходимо той да планира учеб-
ния процес, да ръководи обучаемите и да следи за техния напредък, да осигурява подкрепа чрез съве-
ти и напомняния, да отговаря на поставените въпроси и т.н. въпреки това много често при курсо-
вете за електронно обучение студентите сами определят кога и как да учат. кой от двата вариан-
та гарантира по-ефективно усвояване на учебното съдържание? Практиката показва, че е най-удач-
но да се приложи решение, комбиниращо двата подхода [4]. курсът, организиран около дейността на 
преподавателя се състои от кратки събития, например последователно качване на презентации на 
платформата за електронно обучение или осъществяване на различни учебни дейности. между съ-
битията обаче обучаемите могат да организират свободно времето си за учене, избирайки с кой да 
комуникират и на кои теми от курса да наблегнат. При курсовете, направлявани от студентите, 
инструкторът също присъства в обучението, като проследява напредъка на учебната група. в то-
зи случай ролята му се свежда до улесняване работата на обучаемите. могат да бъдат изтъкнати 
следните предимства на обучението, при което преподавателят играе централна роля: възможност 
за своевременен отговор на въпросите на студентите и за своевременно разрешаване на възникнали 
проблеми и казуси; осигуряване на подкрепа и стимули за обучаемите; приспособяване на курса спо-
ред нуждите на конкретната учебна група; разпределяне на дейности и тестове, подходящи за авто-
матично оценяване и др. обучението, организирано около дейността на студентите също има пре-
димства: обучаемите се научават да разчитат на себе си; от тях не се изисква да се ръководят от 
графика на инструктора; качеството на обучението е еднакво за всички студенти; обучаемите оце-
няват това, че са анонимни и че разполагат с лично пространство и др. Повечето уеб-базирани кур-
сове експериментират с различни подходи в процеса на обучението. в началото преподавателят оп-
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ределя мястото на учебната група, разпределя задачи, предоставя информация, оценява напредъка на 
студентите. с напредването на курса ролята на инструктора се размива и неговите отговорности 
се поемат от цялата група, а понякога и индивидуално от всеки обучаем. 

на следващия етап от планирането на електронното обучение трябва да се прецени дали то да 
бъде синхронно или асинхронно. Познаването на учебната група ще подпомогне проектантите да 
вземат правилното решение, тъй като най-същественият въпрос тук е дали студентите ще мо-
гат да контролират обучението си достатъчно ефективно. При синхронното обучение е необходи-
мо всички, които участват в дадена учебна дейност да присъстват на платформата за електрон-
но обучение по едно и също време, за да се включат в дискусията и да представят своите задачи. съ-
битията „на живо“ се реализират чрез модула за виртуална класна стая. към синхронните уеб тех-
нологии се отнасят чатът, аудиоконференцията, видеоконференцията, интерактивната дъска и 
споделянето на екрани. асинхронното обучение се характеризира с това, че студентите могат да 
се включат в курса, когато пожелаят и във време, което е удобно за тях. за проверка на знанията 
тук се използват следните тестове: със зададен срок и с моментален отговор. комуникацията меж-
ду обучаемите и преподавателя, както и между самите студенти се осъществява чрез използване на 
електронна поща и дискусионни групи. могат да бъдат откроени следните основни преимущества 
на асинхронните медии:

 y гъвкавост – достъпът до учебния материал в интернет или дискусиите от форумите може да 
се осъществи по всяко време (24 часа в денонощието, седем дни в седмицата) и от всяко място;

 y време за размисъл – вместо да принуждават обучаемия да реагира импулсивно, асинхронните 
системи му дават време да обмисли идеите си, да направи справки, да прегледа предишните съ-
общения и да подготви коментара си;

 y ситуирано учене – тъй като технологията прави възможен достъпа до учебните материали 
от дома и офиса, обучаемият може лесно да интегрира идеите, дискутирани по време на курса 
в работната среда или да достигне до ресурсите в интернет, необходими за работата;

 y сравнително евтина технология – асинхронните системи, базирани на текст, изискват тех-
нологии, които позволяват равнопоставеност на достъпа.

след най-важните предимства на синхронните системи са:
 y повишаване на мотивацията – синхронните системи фокусират енергията на групата, моти-

вирайки дистанционните студенти да поддържат колегите си и да продължат да учат;
 y онлайн присъствие – взаимодействието в реално време, осигуряващо възможност за изразява-

не на различни тонове и нюанси, помага за развиване на груповата сплотеност и чувството за 
принадлежност към определена общност от обучаеми;

 y добра обратна връзка – синхронните системи позволяват мнението на студентите относ-
но преподаваните теми да бъде изразено своевременно и способстват за постигане на консен-
сус и вземане на решения при груповите дейности, което оживява дистанционното обучение;

 y подпомагане на напредъка – събитията, протичащи синхронно насърчават обучаемите да се 
информират за актуалното състояние на курса и подобряват учебната дисциплина, което по-
мага на студентите да поставят на преден план своето обучение [5].

тенденцията при уеб-базираните курсове днес е към комбиниране на синхронните и асинхронните 
медии, за да се извлече максимална полза и от двете системи. Благодарение на интегрирането на разно-
образни комуникационни механизми в съвременните платформи за електронно обучение, курсовете 
обикновено представляват смесица от дейности и събития, които могат да бъдат както синхронни, 
така и асинхронни. решението за това какъв да бъде балансът между тях в конкретния курс се взема 
от проектантите на обучението при отчитане на особеностите на конкретната учебна група. не 
трябва да бъде пренебрегвана и възможността за съчетаване на традиционното и уеб-базираното обу-
чение. Предимството на смесената форма на обучение (blended learning) се изразява в това, че тя пред-
лага по-голям избор на стратегии за преподаване от чистата форма на електронно обучение.

При планирането на електронно обучение дизайнерите трябва да вземат решение и относно то-
ва за колко студента да бъде проектиран уеб базираният курс. размерът на класа оказва влияние вър-
ху подготовката на учебните дейности и на другите материали за курса. По-големите учебни гру-
пи са икономични, но обучаемите не получават достатъчно внимание от страна на преподавате-
ля. Броят на студентите въздейства и върху възможностите за сътрудничество. в малките групи 
обикновено задачите са с практическа насоченост и се правят индивидуално от всеки студент, до-
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като една средно голяма група може да вземе участие в учебните дейности в своята цялост. когато 
е налице много голям клас, е препоръчително студентите да се разделят на екипи. 

друг фактор, който трябва да вземат под внимание проектантите на уеб-базирани курсове, е 
мястото където ще се обучават студентите. възможните варианти са: на работното място; в 
обучителен център; в домашна среда; докато пътуват. средата на обучаемия рефлектира върху то-
ва колко внимание ще бъде отделено на курса, колко дълго ще може да се участва в учебните дейнос-
ти и т.н. в офиса компютрите са свързани в обща мрежа с високоскоростна интернет връзка, като 
е осигурена постоянна поддръжка. тези технически предпоставки позволяват при проектирането 
да се използват пълноценно възможностите на мултимедийното обучение. най-голямата полза при 
обучението на работното място обаче е, че студентите веднага ще могат да приложат наученото 
и така по-лесно ще затвърдят знанията си. основният недостатък тук е, че в стандартния случай 
офисът е оживено място, където обучаемите ще бъдат смущавани и прекъсвани често. Препоръчи-
телно е курсовете, възприемани в такава среда, да бъдат организирани в самостоятелни модули, та-
ка че студентите да могат по-лесно да ги вместят в натоварения си график. участниците трябва 
да се научат да отбелязват своята последна позиция, за да успеят по-лесно да се върнат на нея след 
прекъсването и да продължат обучението си. към някои фирми функционират обучителни центро-
ве, осигуряващи подкрепа и оптимални условия за участие на служителите в уеб-базирани курсове. 
тези центрове отговарят напълно на техническите изисквания на дизайнерите на електронно обу-
чение, но са скъпи за поддръжка и управление [3]. При обучение на студентите от дома курсът тряб-
ва да бъде така проектиран, че да се избегнат потенциални проблеми, свързани със сигурността в ин-
тернет. необходимо е също той да се приспособява лесно към по-чести прекъсвания и да не поста-
вя високи технически изисквания към участниците. По този начин ще се неутрализират стресови-
те фактори за обучаемите и ще се засили тяхната мотивация. част от студентите се включват 
в курсове за електронно обучение, когато пътуват. въпреки многобройните недостатъци на този 
вид среда (липса на подкрепа и поддръжка, усещане за изолираност и др.), тя предлага едно важно пре-
димство за обучаемите: липсват факторите от дома и офиса, които отвличат вниманието им от 
уеб-базирания курс. чрез планиране на достатъчно съвместни дейности в хода на обучението, сту-
дентите преодоляват чувството си за изолация и стават част от една реална учебна група. както 
при обучението от дома, и тук е необходимо проектантите да поставят реалистични технически 
изисквания към обучаемите, без това да рефлектира върху качеството на курса. трябва да бъде оси-
гурена възможност за участниците да изтеглят целите уроци и да преглеждат записи на събитията 
„на живо“, в които не са могли да вземат участие.

При планирането на електронно обучение трябва да бъде уточнено и съдържанието на медийни-
те спецификации. те дефинират стандартите и дизайна на мултимедийните елементи, които из-
граждат средата за обучение. стремежът е да се създаде учебна среда, която да отразява особено-
стите на обучаемите, да предлага удобен и ненатрапващ се интерфейс, да поднася съдържанието на 
подходящо ниво и в логическа последователност при максимално доближаване до реална среда за обу-
чение. Подборът на медийните спецификации определя облика на крайния продукт. Първата стъп-
ка в този процес е дефиниране на основната тема и стил на представяне. целта е да се създаде инте-
рес в аудиторията, да се подпомогне възприемането на учебния материал чрез унифицирана визия и 
да се осигури нишката, която да свързва отделните елементи на курса. след уточняване на темата 
и стила на представяне се определят интерфейсът и функционалността. дизайнът на интерфей-
са трябва да осигурява постоянни елементи (например заглавие, линкове, менюта, обратна връзка, 
насоки за по-нататъшна работа), както и последователна навигация за постигане на по-комфорт-
на работна среда. следващата стъпка в процеса на подбор на медийните спецификации е определяне 
на начините за взаимодействие и обратна връзка. една от силните страни на мултимедията е въз-
можността за взаимодействие (например използването на естествен език, микрофон, клавиатура, 
мишка; записът на глас; разпознаването на движение и др.). след уточняване на способите за взаи-
модействие се дефинират стандартите за снимки/графики, аудио и видео обработката. По отно-
шение на снимките се взема решение относно типа на файловете, тяхното наименование и големи-
на. При аудиото се определят стилът и тонът на разказа, както и звуковите ефекти и музика, кои-
то ще се използват, а при видеото – доколко детайлно да бъде, за да подпомогне обучаващите се, без 
да отвлича вниманието им от по-важните елементи от учебния процес. Последните три етапа при 
определяне на медийните спецификации са свързани с уточняване на дизайна на текста (стил, голе-
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мина и цвят на шрифта, отстояния, полета и др.), стандартите за графично оформление и специ-
алните ефекти, които ще се използват при разработката на мултимедийното обучение. Препоръ-
чително е да се подберат подходящи контрасти и да не се използват повече от четири цвята за ек-
ран и повече от седем цвята за целия курс, тъй като графиките могат да отвлекат вниманието от 
текстовата част. анимациите и специалните ефекти са подходящи за акцентиране върху ключови 
моменти от обучението, както и за маркиране на отделните етапи от обучителния процес. Плани-
рането и вземането на решения относно дизайна на интерфейса във вид на стандарти подпомага по-
следователното представяне на мултимедийните елементи [1]. 

дизайнерите на електронно обучение трябва да определят и метафора на курса. метафората е 
последователен дизайн, който моделира структурата и изгледа на курса, като ги представя чрез не-
що добре познато на студентите. в повечето случаи при планиране на обучението се избира мета-
фора с богато съдържание, което да покрие цялата тематика на курса и да може гъвкаво да се адап-
тира към всичко, което се цели да бъде представено чрез него. тя би могла да бъде разширена аналогия, 
тема, мотив, съществуващ сценарий и др. [6]. добрата метафора дава възможност на обучаемите да 
демонстрират какво знаят за реалната среда, свързана пряко с дадена задача от уеб-базирания курс. 
ако курсът е решен като виртуална класна стая, е удачно например да се проектира метафора, коя-
то да имитира структури и функции на традиционната класна стая. 

Планирането е един от най-важните етапи при създаване на уеб-базирано мултимедийно обуче-
ние. обобщаването на подетапите на планиране е предпоставка за по-нататъшно оптимизиране на 
процесите, свързани с проектиране на обучението. когато стартира етапа на планиране, е важно да 
бъдат изяснени следните въпроси: цел на мултимедийния образователен проект; време за реализация; 
необходима предварителна информация; стъпки за изпълнение на проекта; възможни трудности при 
неговото осъществяване; мерки за гарантиране на качеството и др.
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abstract: one of the main aspects of modern education is the transition from an accredited to certified 
education. a key factor of this concept is helping to drive better alignment between education and business. There 
are various approaches to this process and education in icT is rich in possibilities. computer networks are one 
of the main factors that provide access to information and communication without limits like space and time. 
Development of a reliable, efficient and secure communication infrastructure is part of the primary tasks in the 
modern competitive environment. Training and certification in the field of computer networks is a topic that 
offers new challenges and opportunities. following its strategic objective, priorities and objectives and acting 
in accordance with the recommendations of the Strategy for effective implementation of information and 
communication Technologies in education and Science of the republic of Bulgaria (2014-2020) uniBiT created 
a network academy. its main goal is effective specialized training of specialists in the field of computer networks 
built with mikroTik products and solutions.

Keywords: education, computer networks, uniBiT, mikroTik

Безспорен е фактът, че сред стратегическите ресурси, свързани с успеха на всяка организация, са 
информационните и комуникационните технологии (икт). компютърните мрежи, като част от 
икт, са един от основните фактори, които позволяват достъп до информация и комуникация, без 
да се ограничават от място и време. изграждането на надеждна, ефективна и сигурна комуникацион-
на инфраструктура е част от първостепенните задачи в съвременната конкурентна среда. на све-
товния пазар на мрежово и комуникационното оборудване настъпват нови играчи, предоставящи 
различни хоризонти, иновативни решения с възможности за растеж и развитие. в тази връзка, обу-
чението с ясно изразен практико-приложен характер в областта на компютърните мрежи, е акту-
ална тема, която представя нови предизвикателства.

Публично-частното партньорство в областта на информатизация на обществото и иконо-
миката е доказало своята ефективност в много страни. главното, което трябва да осигури парт-
ньорството на системата за образование и науката с бизнеса е качествена и постоянна поддръжка 
на процесите за информатизация, необходима и своевременна модернизация и развитие на информа-
ционно-образователната среда [1]. 

следвайки своята стратегическа цел, приоритети и задачи, както и съобразявайки се с препоръ-
ките на стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в об-
разованието и науката на република България (2014–2020 г.), униБит стартира процедура по създава-
не на мрежова академия, чиято цел е ефективно профилирано образование на специалисти в областта 
на компютърните мрежи, изградени с продукти и решения на компанията mikroTik (mikrotīkls ltd., из-
вестна и като mikroTik, е латвийска компания производител на оборудване за компютърни мрежи [4]).

компанията mikroTik е изградила образователна програма в две основни направление [2]:
 y mikroTik центрове за обучение (мцо) са отделни лица (фирми или физически лица), извършва-

щи публично или частно обучение и провеждащи тестове за сертифициране в съответствие 
с официалната схема за обучение на mikroTik. мцо не представляват партньорски програми 
mikroTik, а са самостоятелни организационни единици. те използват свои собствени обучител-
ни материали и носят цялата отговорност за предлаганото обучение. 

 y mikroTik академии (ma) са образователни институции като университети, технически учили-
ща, колежи, професионални училища и други образователни институции, предлагащи семестри-
ално обучение и курсове в областта на компютърните мрежи, използващи mikroTik routeroS 
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(routeroS, операционната система на routerBoarD, може да бъде инсталирана на компютъра и 
ще го превърне в рутер с множество мрежови функции [5]) като средство за обучение.

анализ на данните от уеб сайта на mikroTik [2] показва, че общият брой на мцо и ма, където се 
извършва обучение е 305 (фиг. 1), като най-голям е броят им в страни от европа (130). 

Фигура 1. Брой и разпределение на МЦО и MA

сред изискванията за учебни заведения, които биха искали да се присъедините към ma са [2]:
 y акредитирана, според националните разпоредби, образователна институция, предлагаща об-

разователни програми в областта на икт;
 y мотивация и студенти, желаещи да се обучават;
 y Пространство в лаборатории, оборудвани със специализирано мрежово оборудване от mikroTik;
 y сертифициран от mikroTik инструктор (mikroTik academy Trainer), който да разполага с пре-

подавателски опит в областта на компютърните мрежи и да бъде сертифициран в мцо, ка-
то показва резултати на сертифициращите изпити за инженерно ниво мин. 75% (инженерни-
те нива са 5 и са концентрирани в теми като маршрутизация, безжични мрежи, управление на 
трафика, управление на потребителите и осигуряване на връзки между мрежите.);

 y изготвяне на специализирани материали за обучение, одобрени от mikroTik
 y надежден достъп до интернет.

образователната програма за мцо предлага обучение и сертифициране в шест курса, разпре-
делени йерархично (фиг. 2). за ма е предвидено обучение и според курса mikroTik certified network 
associate (mTcna).

MikroTik Академия при УниБИТ
обучава по схемата на MTCNA

MikroTik Certified
Network Associate

(MTCNA)

MikroTik Certified 
Routing Engineer

(MTCRE)

MikroTik Certified 
User Management 

Engineer
(MTCUME)

MikroTik Certified 
Wireless Engineer

(MTCWE)

MikroTik Certified 
Traffic Control 

Engineer
(MTCTCE)

MikroTik Certified 
Inter-networking 

Engineer
(MTCINE)

Фигура 2. Курсове, предлагани в МЦО

след като покрива всички изисквания на mikroTik, на 5 юни 2014 г. в униБит е създадена първата в 
България mikroTik мрежова академия. Пред академията са поставени следните приоритети и задачи:

 y да постигне ново качество в обучението в съответствие с принципите на стратегията за 
ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и на-
уката на република България (2014–2020 г.);
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 y да създаде и внедри учебна програма на нова учебна дисциплина, хармонизирана с критериите 
на академичната програма на mikroTik, като приложи европейските образователни стандарти;

 y да обучи нови, перспективни специалисти в областта на компютърните мрежи, необходими за 
българския и европейския пазар на труда;

 y да изгради специализирана образователна и научна инфраструктура за провеждане на система-
тизирани теоретични занятия и практически упражнения;

 y да създаде информационно-комуникационната инфраструктура за самообучение и споделяне 
на данни;

 y да създаде връзки с бизнеса, насочени към обучение и научноизследователска дейност, кариерно 
развитие, социализация и интеграция сред специалистите по икт.

знанията и уменията предоставяни в mikroTik академията в униБит създават предпоставки за 
многостранна реализация на студените в традиционните телекомуникации и в специализираните 
области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.

важни аспекти на обучението в mikroTik академията в униБит се изразяват в разширяването 
на теоретичните и практическите познанията в областта на компютърните и комуникационни-
те мрежи; използването на routeroS като основен инструмент по време на обучението; предоста-
вяне на възможност за получаване на mikroTik certified network associate (mTcna) сертификат след 
полагане на изпит.

По време на обучението си всеки студент в mikroTik академия при униБит получава както раз-
нообразни материали за самоподготовка, така и знания и умения по учебна програма, съобразена със 
схемата за mTcna; възможност за работа с rB951-2n (Безжичен рутер от серията routerBoarD, 
предоставен от mikroTik) и други интегрирани решения от mikroTik; онлайн изпит за сертифици-
ране (mTcna); безплатен routeroS ниво 4, лиценз при успешно сертифициране.

изграждане на комплексни връзки между образованието и бизнеса – една от задачите, поставени 
при създаването на mikroTik академия при униБит, се изразява в:

 y обучение и научноизследователска дейност, свързана с провеждане на демонстрационни обу-
чения, демонстрации на проекти от практиката, изпълнени с помощта на mikroTik решения и 
организиране на кръгли маси, семинари и конференции за развитие на научно-изследователската 
проекти и осигуряване на пресечна точка между образование, наука и бизнес;

 y кариерно развитие (обучение чрез правене) чрез осигуряване на стажове и практики в компа-
нии, доставчици, интегратори и администратори на мрежово оборудване от mikroTik и оси-
гуряване на работни места в сферата на компютърните мрежи и комуникации по време и след 
завършване на образование;

 y Подкрепа на образованието чрез безвъзмездно предоставяне на продукти на mikroTik, необхо-
дими при обучението на бакалаври и магистри в униБит и награждаване на студентите, полу-
чили най-добри резултати по време на обучението;

 y социализация и интеграция, осъществявана чрез организиране и провеждане на национални и 
международни състезания и използване принципите на социализацията за развитие не само на 
технически, но и на бизнес умения и др.

разработването на учебна програма според принципа на обучение чрез правене е предизвикател-
ство, което изисква необходимите компетенции, т.к. трябва да бъде съобразено с редица фактори 
като: изискванията на редица национални разпоредби, с изискванията на университета и регламен-
та на академичната програма на mikroTik и др.

разработена е учебна програма, съобразена с горепосочените фактори, която се състои от осем 
основни модула [3], показани в таблица 1.

Таблица 1. Учебна програма

Модули кратка информация
въведение: основни понятия, 
концепции, принципи и техно-
логии

съдържа информация относно mikroTik, routeroS, routerBoarD, 
mfm, WinBox(mac-Winbox), Webfig, SSh, Telnet, api, cli, конфи-
гурация по подразбиране, обновяване и преинсталация с netinstall, 
routerBooT firmware, инсталиране на x86, ip Services, потребите-
ли, архивиране (backup и export), лицензи, ресурси за допълнителна 
подготовка и комуникация
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мост и комутатор работа с мост и комутатор: концепция и приложение на мост, 
създаване и управление на мост и комутатор, добри практики

маршрутизация статична маршрутизация: маршрутна таблица, флагове на 
маршрути, добавяне, премахване и избор на (активен) маршрут, 
маршрут по подразбиране (0.0.0.0/0), load balancing – ecmp (equal 
cost multi-path), статична и динамична маршрутизация (rip, oSpf)

Безжични мрежи честоти, канали, основни настройки, точка за достъп или кли-
ент, профили и сигурност, connect list и access list, управление пo 
mac адрес, основи на nv2 (nstreme version 2), TDma

управление на мрежата arp, режими, таблица, Dhcp сървър и клиент, инструменти: 
имейл, netwatch, ping Traceroute, profiler, Supout.rif и viewer, логове 
и дебъг логове, добри практики за „четима“ конфигурация, мрежо-
ви диаграми

защитна стена Принципи на работа, Поток на пакетите и диаграми, Проследя-
ване на пакетите и техните състояния, вериги и действия, Фил-
три, naT (srcnat и dstnat), hairpin naT

качество на услугата Прости опашки… Target, max-limit и limit-at, Bursting, per connection 
Queue (pcQ), добри практики, упражнения и примери

тунели основни концепции на vpn, ppp настройки: profile, secret, status, 
pppoe: предназначение, сървър и клиент, pptp, SStp

Предварително изискване за обучение са базови познания за интернет и неговите протоколи, 
които се усвояват в курса по „компютърни мрежи и комуникации“ в униБит в предходния семестър.

особена роля в учебната програма имат упражненията. те се провеждат в специализирани учеб-
ни лаборатории, като всеки студент разполага със собствени мрежови устройства, които използва 
за изпълнение на разнообразни задачи. Примери за такива задачи са (Примерите са от различни моду-
ли според учебната програма):

 y осигуряване на маршрутизация и достъп до интернет между крайните устройства според 
схемата (фиг. 3) използвайте агрегирани маршрути.

 y осигуряване на достъп до уеб сървър от интернет чрез пренасочване на портове;
 y Пренасочване на DnS заявките, постъпващи на 172.16.10.254, да бъдат обслужвани от 172.16.0.1
 y осигуряване на едночасов достъп на клиент, извършил port knocking (чрез изпълнение на заяв-

ки по строго определена последователност от портове се променят правилата на защитна-
та й стена, с цел предоставяне на достъп до ресурси) на Tcp портове 2876 и 3678 в рамките на 
30 секунди

 y с помощта на филтър да се осигури списък на ip адреси, отворили facebook.com през последния 
час и др.

10.0.1.0/30 10.0.2.0/30 10.0.3.0/30

PC1 PC2 PC3 PC4

192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 192.168.4.0/24

10.0.100.0/30

R1 R2 R3 R4

Фигура 3. Мрежова диаграма, използвана в упражненията за маршрутизация
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извънаудиторната заетост има съществена роля при обучението. за нея са планирани разноо-
бразни практически задачи за самостоятелна подготовка. част от тях се реализират с помощта на 
графичния мрежови симулатор gnS3, който предоставя възможност за проектиране и тестване на 
сложни мрежови топологии, изградени с routeroS.

създаването на нова учебна дисциплина, с ясно изразен практико-приложен характер има и реди-
ца предизвикателства, свързани както с изграждане на необходимата инфраструктура за провежда-
не на методически упражнения с голям поток от студенти, така и с изготвяне на подходящи учеб-
ни ръководства и интерактивни материали за обучение. ключов фактор, свързан с обучението е и 
осигуряването на подходящи практики и стажове в компании, използващи решения на mikroTik, ка-
квито са както голяма част от водещите оператори на телекомуникационни услуги в България, та-
ка и редица по-малки компании.

интерактивния характер на обучението е пряко свързан с представяне онлайн достъп до разно-
образни материали. в тази връзка академията утвърждава своето онлайн присъствие чрез:

 y уеб сайт (url адресът е https://mikrotik.unibit.bg), разработен чрез система за управление на съ-
държанието Wordpress и редица допълнителни модули, които го превръщат в своеобразна сис-
тема за електронно обучение;

 y в социалните мрежи чрез страница във facebook и канал в Twitter;
 y собствен YouTube канал, в се публикуват разнообразни учебни материали с отворен достъп: 

лекции, демонстрации, упражнения и др.;
 y курс в системата google classroom (инструмент в google apps for education, който помага на 

преподавателите бързо да създават и организират задания, ефективно да предоставят обра-
тна връзка и лесно да комуникират с курсовете си.) и др.

в заключение може да бъдат направени следните обобщения и изводи:
 y създаването на първата в България mikroTik мрежова академия предоставя нови възможности 

за обучение, с ясно изразен практико-приложен характер, което да допринесе за по-високата 
степен на конкурентост на пазара на труда;

 y Предварителното ясно дефиниране на цел, задачи и изпълнението им според конкретен план и 
график са задължителен фактор за успеха на начинанието;

 y липсата на академично образование в България, свързано с образователната програма на компа-
нията mikroTik, изисква създаване на нови методики и теоретически разработки в сферата на 
компютърните и комуникационните мрежи.
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УслОВИя И фАкТОРИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ТРИМЕРНОТО МОДЕлИРАНЕ В 
ТЕхНОлОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗШИРяВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕлНАТА РЕАлНОсТ

condiTionS and facTorS for The inTegraTion of Three-dimenSional 
modeling in Technological educaTion To exPand educaTional realiTy
Vasilisa Pavlova Valeova-angelova
regional inspectorate of education, Blagoevgrad

abstract: in the last few years changes have taken place in the public life which mark on the education. The 
new requirements of the modern world placed before the teacher a huge challenge: „to offer the younger generation 
new education which are passed according to modern requirements and standards of europe, taking into social 
and cultural features of the country“ [5]. along with the theoretical knowledge the learners should learn a number 
of practical skills, related to their technological culture.

Three-dimensional computer modelling with google Sketchup and its application in technological education 
show a new „virtual“ world, filled with creativity and professionalism. The modelling should find a permanent 
place in learning programs of students in order to facilitate their future realization.

Keywords: 3d modelling, learning, computer modelling, 3D objects 

Увод
Прилагането на иновационни методи и подходи в обучението модернизира цялостната обра-

зователна система, подобрява качеството на образование, така че всички ученици да бъдат изцяло 
подготвени за информационното общество, чрез постигане на компютърна и информационна гра-
мотност. разработват се нови стандарти за обучение, базирани на дейностния модел на обучение 
на мястото на съществуващия репродуктивен модел. развиват се уменията на учителите за из-
ползване на информационните и комуникационните технологии за преподаване и обучение. тука се 
постига едно сътрудничество на европейско ниво в разработването и обмена на иновационни про-
грами, методологии и учебни материали, както и споделяне на добри практики. в съвременната ди-
дактическа литература авторите са единодушни за необходимостта от използване на учебно-тех-
нически средства в процеса на обучение. те са едно от важните средства за реализиране дидактиче-
ските принципи за нагледност и активност.

Формирането на ученика като цялостна личност, подготовката му като компетентен и конку-
рентно-способен гражданин поражда потребността от разкриване на нови сфери на изява на инди-
вида, на неговия потенциал, за укрепване увереността в собствените сили. Преместването на цен-
търа на образователно-възпитателната дейност към обучаемия, поражда нови предизвикателства, 
усложнява управлението, изисква търсене на нови идеи и решения, познаване на индивидуалните по-
требности, интереси, възможности, развитие и реализиране на интересите и способностите, изява 
на съзидателното начало у индивида.

развитието на компютърната графика оказа силно влияние върху много видове медии и направи 
революция в анимацията, филмите и видео игрите.

днес, компютри и компютърно генерирани изображения докосват много аспекти на ежедневния 
живот. компютърно генерирани образи присъстват в телевизията, във вестниците, във всички ви-
дове медицински и хирургически процедури. една добре конструирана графика може да представи 
сложни статистически данни във форма, която е по-лесна за разбиране и тълкуване.

много мощни инструменти са разработени за визуализация на данни. компютърно генерирани 
изображения могат да бъдат категоризирани в няколко различни вида: 2D, 3D, 5D и анимирани графи-
ки. тъй като технологията се е подобрила, 3D компютърните графики са станали по-чести, но 2D 
компютърните графики са все още широко използвани.

Тримерното моделиране в технологичното обучение
в часовете по Бит и технологии учениците се запознават с методиката на работа при провеж-

дане на опити с цел да получат знания, за организацията на опитната работа, последователност-
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та при извършване на опити и безопасността им. При запознаване със значението на опитите се по-
сочва, че основната цел на опитите е да доведат обучаемите до осмисляне на знанията в определе-
ни практически ситуации. 

опитите развиват наблюдателността, насочват вниманието на учениците към разкриване на 
причинно-следствени връзки между явленията и формулиране на изводи. чрез опитите учениците 
получават сетивни възприятия, необходими за разкриване на същността на изучаваните обекти:

 y чрез моделиране /предметите се изследват чрез модели/.

Фигура 1. Детайл

моделът изкуствено репродуцира отделни съществени страни на предметите и явленията. той 
е опростяване, приближаване и схематизиране на действителността. „моделирането подпомага из-
вънредно много ученика в познавателната му дейност както на равнището на сетивното познание, 
така и на равнището на абстрактното мислене, поради това че извежда на преден план съществени-
те свойства на моделираните обекти.“[1]. 

 y чрез реални обекти в реални условия и действия. 

Фигура 2. Модел, представен с технологията разишена реалност в приложението AR media

голяма част от информацията, която получаваме, се предава чрез образи. създаването на така 
наречената „разширена реалност“ чрез тримерни реалистични обекти поставя едно ново начало в 
използването на компютърните технологии. те имат голямо приложение навсякъде в света около нас 
и затова намират и своето място в образователния процес. 

основните начини за тримерно компютърно моделиране, преобразуването на обектите, движе-
нието, визуализацията зависят от програмния продукт, който се използва. за целта се създават по-
нови и все по-мощни програмни продукти за тримерна графика и анимация като google Sketchup [4], 
и др. това разширява кръга на тримерното компютърно моделиране, поради различните начини за 
трансформация на обектите, която е неограничена. 

в google Shetchup 3D моделирането се осъществява с помощта на множество инструменти и ко-
манди с безброй възможности за модифициране, трансформиране, задаване на параметри на осветле-
ние (light), на текстури, материали, с готови геометрични обекти (objects) и форми (shapes).[2] ком-
пютърното моделиране дава възможност да бъдат създавани тримерни модели на различни промиш-
лени изделия – пластични и цветови решения, на интериорен дизайн, на разнообразни 3D модели, из-
ползвани в анимацията, визуални ефекти в киното, в мултимедията, реклами. то намира приложение 
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в сферата на технологичното обучение чрез интегрирането на компютърна графика, компютърно 
моделиране, моделиране на промишлени форми, формоизграждане и др. 

работата с професионални тримерни програмни продукти изисква както творческо въображе-
ние, така и аналитично мислене [3]. използването на програма за тримерна графика означава преди 
всичко създаването на тримерни модели. съществено значение за подобряване на реалистичността 
на създадените модели имат средствата за прилагане и настройване на осветеност и светлосенки. 
google Sketchup дава възможност да се променят параметрите на повърхностите на обектите (гра-
павост, материал) и на фона. самият процес трябва да се обмисли от начало до край, защото има 
много варианти за направата на един модел и е необходимо да се избере правилният метод. развитие-
то на стил на моделиране е строго индивидуално. Поредици от действия, които са лесни и достъп-
ни за едни преподаватели и ученици може да не са предпочитани от други. При компютърното мо-
делиране в технологичното обучение могат да се използват библиотеки от собствени ефекти, тек-
стури и материали, за многократно използване, като по този начин се улеснява работата при раз-
работката на други проекти. 

Възможности за приложение на 3d моделирането в обучението 
в учебния процес от голямо значение е широкото използване на най-разнообразни технологии за 

възприемане, преработване и предаване на информация. ефективното усвояване на тази информа-
ция от учащите, предполага трансформирането й с помощта на редица операции: моделиране, мо-
дифициране, филтриране, редуциране, систематизиране и т.н. Процесите на интеграция и диферен-
циация в областта на педагогическото познание поставят проблема за изясняване на взаимоотно-
шението между педагогическата наука и педагогическата технология, на мястото на педагогическа-
та технология в системата на педагогическите науки [5]. същността на педагогическата техноло-
гия се изразява в стремежа към постигане на по-висока ефективност на учебния процес, на гаранти-
рани оптимални резултати от обучението и възпитанието.

технологичното обучение в рамките на общообразователното училище става все по сложна сис-
тема от предметни области, дидактически проекции и нива на подготовка. използването на компю-
търното моделиране в обучението предполага, че учебният материал ще създаде интерес и нагласа за 
последващо по-прецизно и задълбочено изучаване на компютърната техника в цялостния учебен про-
цес. учениците придобиват знания за графично изобразяване на различни сечения, умения за графич-
но представяне на конструктивни решения.

в темата „Проектиране в дома“, тримерното моделиране може да се реализира за изработване 
на несложни скици и технически рисунки, при което учениците да се запознаят с видове линии, чер-
тожното поле, как се използват обектите и цветовете в чертежа и др. основното при работата с 
тримерни модели е количеството на полигоните – показател, имащ значение върху качеството им. 
колкото повече са те, толкова по-качествен ще е моделът, което ще затруднява компютъра и обра-
тното. При google Sketchup сe предлагат и средства за импортиране и експортиране от и към дру-
ги програми за компютърно моделиране. на края на часовете предвидени за обучението по тази обоб-
щена тема, учениците съставят скица чрез графично представяне на идеи за вътрешно разположе-
ние и обзавеждане на стая. очакваните резултати са: знания за изработване на обект; знания и уме-
ния за анализ на конструкция; умения за използване на различни видове линии при изработване на нес-
ложен чертеж. При интегрирането на тримерното моделиране в технологичното обучение учени-
ците усвоят знания за изработване на вътрешни повърхнини и умения за разчитане на графични из-
ображения с разрези и сечения. 

специалното визуализиране (rendering) на 3D сцените в програмата е много важно. в компютър-
ната графика терминът визуализиране означава да се изчисли от информацията за сцената това, 
което се показва на екрана. това е изобразяване на тримерен свят посредством двумерно плоско изо-
бражение. що се отнася до качеството на рендериране, Sketchup постига впечатляващи резултати. 
Повечето от операциите, свързани с моделиране на обектите, се осъществяват в помощта на моди-
фикаторите (modifiers), които правят точно това, което означава името им: модифицират обек-
ти. има групи за селекция (selection), редактиращи (editing), анимиращи (animation), свободни дефор-
мации (free from deformation), параметрични (parametric), модификатори на повърхности (surface), мо-
дификатори за преобразуване (conversion). Sketchup има различни готови тримерни обекти – цилин-
дър, конус, кутия, сфера, звезда, (cylinder, cone, box, sphere, и т.н.), които могат да бъдат видоизменя-
ни по всичките им параметри, могат да бъдат модифицирани и към тях могат да бъдат прилагани 
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ефекти, характерни за трите основни вида повърхности – меш (mesh), пач (patch) и nurBS, да бъдат 
разтегляни, завъртени, мащабирани, да им бъдат прилагани текстури [4]. 

Фигура 3. Моделиране чрез полигони на 3D модел

компютърното моделиране чрез google Sketchup може да се интегрира в заложените стандарти 
в ядрото „Проектиране, планиране и оценяване“ от учебното съдържание на предмета „Бит и тех-
нологии“, което дава възможност на учениците „да проектират изделия, като работят по инструк-
ции и образец“. разработването на несложни конструкции с програмата, изобразяването на вътреш-
ни повърхнини и модели с разрези и сечения, дава възможност на учениците да оценяват свои и чуж-
ди проекти, да изработват скици и прости чертежи на триизмерни модели, а това от своя страна 
изгражда тяхната визуална интелигентност и технологична култура. 

интегрирането на компютърното тримерно моделиране в технологичното обучение води до 
полагане на основите на всички компоненти на функционалната грамотност и съвременната тех-
нологична култура. очаква се да се изградят нови ценностни ориентации към света на технологии-
те, стремеж за изява в области, наситени с технически средства, мотивация за усъвършенстване на 
техническите способности и умения, стремеж за лична изява и себедоказване в процеса на създаване 
на нови технически обекти и технологична среда.

Заключение
тенденциите сочат, че една от сферите, в които 3D моделирането ще бъде незаменим помощник 

е образованието. реалистично моделирани тримерни форми, с възможности за бързо и лесно търсене 
на пластични и цветови решения, сега имат реално приложение в учебния процес. затова моделира-
нето трябва да намери трайно място в учебните програми на учениците, с цел улесняване на бъде-
щата им реализация. умението за компютърно тримерно моделиране е и интуитивно, и творческо, 
и не може лесно да се сведе до набор от инструкции, които преподавателят може да обясни, но при 
всички положения се развива чрез реална практическа работа. затова е необходимо запознаването с 
него и използването му при различни дисциплини в образователния процес за спомагане развитието 
на творческите възможности на учениците. 

с течение на времето тримерното компютърно моделиране и създаването на така наречената 
3D-визуализация ще излезе от сферата на скъпите технологии и ще стане все по-достъпно и прило-
жимо за нуждите на всеки от нас. 
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кремлина любомирова Черкезова
34 ОУ „стою Шишков“, гр . софия

НОВИ ГРАфИЧНИ ПРЕДИЗВИкАТЕлсТВА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1- 7 клАс

neW graPhicS challengeS for STudenTS from 1-7 claSS
Kremlina lyubomirova cherkezova
34 Primary school „Stoyu Shishkov“, Sofia

Творчеството на учениците е създадено в часовете по програмите на МОН – европейски проект „Ус-
пех“, BG051P00014.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“, за което изказвам бла-
годарност.

abstract: The report shows the knowledge, skills and competences in the works of students of graphic design 
at 34 School „Stoyu Shishkov,“ Sofia in school four years from 2011 to 2015 year program of the ministry of edu-
cation – european project „Success“, Bg051p00014.2.05 „let’s make school attractive for young people“. experi-
ence gained over the years allowed in 2014/2015 academic year, students work with new, more sophisticated pro-
grams and create a beautiful and sunny works.

During his work produced numerous rosettes, wallpapers, scans geometric shapes, symmetrical ornaments, 
paintings, collages, processing photos and more. They worked with various programs and noted the many tech-
niques used many tools, libraries, effects and filters. They worked with great imagination, inspiration, love and 
ideas. most of the created works were presented on different contests and competitions. Students won many priz-
es and their work was highly estimated.

Keywords: magic and creativity, computer graphics, graphic Design, creativity of students, graphics software 
programs, 34 primary school „Stoyu Shishkov“, Sofia, Kremlina cherkezova

от четири години работя по програмите на мон – европейски проект „успех“. темите, които 
избрах са свързани с компютърната графика, математика с компютър, приложно изкуство, 3D моде-
лиране, фотография и др.

 y работа по проект „успех“.

 

Фигура 1. Групите на 3а и 3в клас

работа по проект „успех“ започнах през учебната 2011/2012г. с 2 групи ученици от 3а и 3в клас – 
клубове „графични и презентационни компетентности“ (фиг. 1). 

ентусиазмът и позитивните резултати доведоха до решението дейността на клубовете да бъ-
де продължена. През учебната 2012/2013г. работих вече с 4 групи ученици от 2, 3 клас и 4 клас – съот-
ветно клуб „да учим и играем в компютърната зала“ от 2 клас, клубове „да учим и творим“ от 3 клас 
и клуб „графичен дизайн“ от 4 клас“/две групи/ (фиг. 2).
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Фигура 2. Групи 2 клас, 3 клас, 4а клас, 4в клас

Фигура 3. Групи 3 клас, 4 клас, 5 клас

През учебната година 2013/2014г. отново продължих с 3 групи ученици, съответно клуб „да учим 
и играем в компютърната зала“ от 3 клас, клуб „да учим и творим“ от 4 клас и клуб „графичен ди-
зайн“ от 5 клас (фиг. 3).

През тази учебна година 2014/2015г. /последна за проекта/ продължих да работя по програмите на 
мон – европейски проект „успех“. темите, които избрах да учим и творим са свързани отново със 
затвърдяване на знанията и уменията в областите – компютърна графика, дизайн, математика, си-
метрия, приложно изкуство, 3D моделиране, фотография, надградени с по-сложни програми за рабо-
та. Продължих с 4 групи – клуб „в света на компютрите“ – нова група с ученици от втори и трети 
клас, клуб „да учим и играем в компютърната зала“, четвърти клас, клуб „да учим и творим“ – пети 
клас, клуб „графичен дизайн“ – шести клас (фиг. 4).
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Фигура 4. Групи 2 и 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас

с новосформираната група с ученици от втори и трети клас започнах работа с основните про-
грами и команди за работа. Постепенно започнах да усложнявам и надграждам с нови програми, ре-
дактиращи действия, действие на различни команди, бутони, ефекти, филтри. 

новите занимания с другите групи отново провокираха интереса и въображението, и реших да 
наблегна върху по-сложни графични, логични и геометрични програми и съответно да създадем по-ин-
тересни творби. учениците работиха с множество нови графични програми, съдържащи геометрич-
ни елементи и нови възможности за по-добра обработка, повечето онлайн – adobe photoshop, paint.net, 
pixlr, Sketchup, www.sumo.fm, flame painter, inkscape, geogebra, „виртуален кабинет по математика“ на 
ими Бан др. те научиха действието на много нови команди, комбинираха множество цветове, фил-
три и ефекти. една и съща рисунка, колаж или снимка обработваха в няколко програми, за да се постиг-
не най-добър резултат. започнахме с геометрични фигури, приложихме симетрия, задавахме различни 
параметри за брой, цикъл, осветеност, наситеност, прозрачност, големина, работа със слоеве и полу-
чихме графични симетрични орнаменти, розетки, тапети, калейдоскопи, фонове. При виртуалния ка-
бинет и геометричните програми разгледахме множеството нови примери и логически задачи с различ-
на насоченост и построихме различни 3D фигури. учениците работиха с голямо желание, ентусиазъм и 
идеи. създадохме множество иновативни рисунки, колажи, 3D чертежи и развивки – декоративни чи-
нии, сфери, планети, мозайки, тапети в пространството, украси, орнаменти, кубчета, вази, екокар-
тини, натюрморт, пейзажи и др. учениците се научиха да обработват и снимки. Проведохме фото-
сесия в Южния парк през месец януари. направихме интересни снимки, свързани със симетричен образ. 
гост беше доц. евгения ковачева от униБит, която сподели опит за фотографията.

Фигура 5. Фотосесия в Южния парк, м.януари
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учениците от 7-ми клас изявиха голямо желание да участват в състезанията и конкурсите и ра-
ботихме допълнително в часовете за консултации и домашна работа. 

Цели на клубовете
целите, които си поставих са свързани с творчеството на учениците и новите предизвикател-

ства в областта на математика с компютър, компютърна графика, дизайн, приложно изкуство и 
фотография:

 y учениците да усвоят нови знания, умения и компетенции в областта на графичния дизайн и ге-
ометрията – симетрия и приложно изкуство;

 y Повишаване на мотивацията и творческото мислене; 
 y интегриране на ит в обучението по математика и ии за повишаване активността на 

учениците, затвърдяване на знанията им, формирането на умения и навици за индивидуална и 
екипна работа. 

Етапи от работата на клубовете по графичен дизайн:
работата в клубовете следва проектно-ориентиран модел. занятията се провеждат в извъну-

чебно време, но подпомагат работата ми в зиП и зП по ит. дейностите са свързани със запознава-
нето и работата с различни програми за обработка на снимки и изображения. използват се междуп-
редметни връзки – знания от изобразително изкуство, математика и геометрия.

реализация на работата на клубовете се осъществява в три етапа:
 y организационен етап

учениците се запознават с новите програми, възможности и предизвикателства за работата в 
клубовете. 

 y оперативен етап
осъществяват се основните дейности от работата в клубовете. учениците доусъвършен-

стват своите знания и умения в хода на проектна работа и създават презентации с творчеството 
си и табла.

Фигура 6. Табла

Фигура 7. Подготовка за състезание
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 y Продуктивен етап
осъществява се в рамките на представителни изяви. По време на проекта, всяка година се про-

веждаха по две – през месеците февруари и месец май. 
По време на представителните изяви присъстват родители, учители, съученици. всеки уче-

ник през годините създава презентации на тема „моето творчество“ със своите рисунки и колажи. 
По време на представянето се коментират творческите резултати – тема, използвани програми и 
техники на работа. 

Фигура 8. Представителни изяви учебна 2011/2012г.

Фигура 9. Представителни изяви учебна 2012/2013г.

Фигура 10. Представителни изяви учебна 2013/2014г.



371

информатика и информационни технологии

През тази учебна 2014/2015 година изявите бяха през месец април. Присъстваха родители, учите-
ли, съученици. всеки ученик презентира своето творчество с коментар. на учениците се раздадоха 
грамоти за активно участие и отлично представяне. 

Фигура 11. Представителни изяви учебна 2014/2015г.
 y галерия

част от произведенията на децата, подадени за участие в състезанието „виртуална пролет“, 
гр. Бургас са представени на фигура 12. темите, по които са работили учениците са: декоративни чи-
нии, сфери, планети, мозайки, тапети в пространството, орнаменти, кубчета, вази, екокартини, 
пейзажи, картички, календари и др. в галерията показваме само част от творчеството им.

Проект 1. 4а клас Проект 2.4а клас Проект 3. 6б клас Проект 4.6а кл.

Проект 5. 2 клас Проект 6.4в клас Проект 7. 4в клас Проект 8. 6б

Проект 9. 5б клас Проект 10 5а клас Проект 11. 6а клас

Проект 12. 6б 
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Проект 13. 6б клас Проект 14, 6б клас Проект 15. 6б клас Проект 16. 6б

Проект 17. 5а клас Проект 18. 2г Проект 19. 7а Проект 20. 4б

Проект 21. 4б клас Проект 22 2в клас Проект 23. 6а клас Проект 24. 6а

Проект 25. 6а Проект 26 6а клас Проект 27. 6а клас Проект 28. 6а

Проект 29 5а Проект 30 5а Проект 31 5а Проект 32. 5б

 
Проект 33. 5а Проект 34. 7а Проект 35. 7а Проект 36. 7а
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Проект 37. 5в Проект 38. 5а Проект 39. 5а Проект 40. 5в

Проект 41. 2г клас Проект 42. 4а Проект 43. 4в Проект 44. 4а

Проект 45. 5а Проект 46. 6а Проект 47. 3а Проект 48. 6а

Проект 49. 6а Проект 50. 5б Проект 51. 6а Проект 52. 6а

Проект 53. 5а клас Проект 54. 5а клас Проект 55. 5а клас Проект 56. 5а

Проект 57. 5а клас Проект 58. 5а клас Проект 59. 5а Проект 60. 5б
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Проект 61. 5б клас Проект 62. 7а клас Проект 63. 6а клас Проект 64. 3в

Фигура 12. Галерия 2014/2015г. Рисунки, колажи, развивки на учениците от 2-7 клас

 y резултати и награди
През четирите години на работа по проект „успех“, учениците създадоха множество красиви 

рисунки, колажи, обработваха снимки. вложиха много сили и труд. усвоиха нови знания, умения и 
компетенции в областта на математиката, стереометрията, информатиката, информационни 
технологии и изобразителното изкуство. Повишиха познавателната си активност, мотивация, 
усвояемост, инициативност, творчество и приложимост. всеки ученик участва в състезания, 
национални и международни конкурси – „виртуална пролет“, „творчество без граници“, „BigTome“, 
„математика с компютър“ и др. 

През учебната 2012/2013г. получихме 20 национални награди, от които 3 медала. През учебната 
2013/2014г. получихме 24 нац. награди, от които 9 медала. През учебната 2014/2015г. получихме 21 нац. 
награди, от които 5 медала.

Фигура 13. Награди учебна 2012/2013г

Фигура 14. Награди учебна 2013/2014г
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Венета Веселинова Табакова-комсалова1, Тодорка Атанасова Глушкова2

1Регионален инспекторат по образованието, град Пловдив 
2ПУ „Паисий хилендарски“, гр . Пловдив

БлОкОВО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА МАлкИ И ГОлЕМИ

Фигура 15. Грамоти – учебна 2014/2015г.

Фигура 16. награди – учебна 2014/2015г.

с мултимедия и интерактивен подход на обучение, учениците развиха интелекта и способно-
стите си. компютърната графика, 3D моделиране, състезания и конкурси, математика с компютър 
са добри практики за качествено обучение и възпитание на учениците и тяхната реализация в жи-
вота.

творчеството на учениците е публикувано в интернет пространството на следните адреси: 
www.kremlina.comuf.com и http://uspeh.mon.bg/?m=8&p=&schoolcode=2209034.

BlocK Programming for eVeryBody
Veneta Tabakova-Komsalova1, Todorka glushkova2

1 regional inspectorate on education, Plovdiv
2 Plovdiv university „Paisii hilendarski“, Plovdiv

Авторите изказват благодарност към научен проект ИТ 15-ФМИИТ-004 към Фонд „НИ“ на ПУ „Из-
следвания в областта на иновационните ИКТ с ориентация към бизнеса и обучението“, за частичното фи-
нансиране на настоящата работа.

abstract: Development of the information society requires more dynamic and adequate changes in education, 
which is inherently conservative. Students now have a much easier and faster access to information, but we see the 
growing deficit of skills to analyse, systematize and evaluate this information. in many studies noted the need to 
develop a logical and algorithmic thinking of students in all educational school levels. in teaching computer science 
at secondary school there is a clearer tendency students to prefer training in iT and to avoid as far as possible, 
programming classes in informatics. We attempt to solve this problem by application of block programming 
through different programming environments and tools in primary, lower secondary and secondary school level. 
To achieve this goal in plovdiv region we conducted training of different group of teachers and presented some 
opportunities of block programming with Scratch and app inventor. in many schools in the region in the last 
few months, was organized training of students from elementary school, secondary and high school levels, who 
developed and presented their projects at the national iT olympiad, competitions and conferences. already 
noticeable increase interest of all students to programming, their attention becomes more sustainable, stimulates 
logical and algorithmic thinking. all this gives grounds for continuing the work and research in this direction.

Keywords: Block programming, Scratch, app inventor 
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Под влияние бързоразвиващите се дигитални технологии днес се отчитат нови реалности в съ-
временното общество, които изискват все по-динамични и адекватни промени в образованието, 
което по своята същност е консервативно. всяко нововъведение и опит за промяна в традиционна-
та класно-урочна система изисква време за проектиране, синхронизиране на нормативната база, ап-
робиране и внедряване в училищната практика. това генерира непрекъснато закъснение от бързо на-
растващите изисквания към образователната система, която все по-трудно отговаря на общест-
вените очаквания. от друга гледна точка факт е, че активирането на процесите на автоматизация 
и роботика във всички отрасли на производството и управлението обуславят радикалната промяна 
в нагласите към съвременния трудов пазар и определят необходимостта от повишаване качество-
то и ефективността от обучението в областта на компютърните науки и технологии. 

новите технологии навлязоха с бързи темпове в класната стая. от една страна те са средство 
за подобряване на учебния процес, а от друга са средство за преход към качествено ново ниво на ин-
телигентност на учениците. доказано е, че формирането на умения, свързани с обработката и из-
ползването на информацията са свързани пряко или косвено с компютърните науки – информатика 
и информационни технологии. основните им цели са развитието на устойчиви умения в работата 
с компютри и умения за търсене, структуриране, преобразуване и използване на информация.

тези задачи са неразривно свързани с развитието на алгоритмично мислене като оперативна ба-
за за всички методи и техники за обработка и използване на информация. в тази връзка, една от ос-
новните цели на обучението по компютърни науки е развитието на логическото и алгоритмично 
мислене.

съвременните изследвания [1] сочат, че развитието на алгоритмично мислене в началното учи-
лище до голяма степен определя по-нататъшното формиране на различните аспекти на интели-
гентност у младите хора [5]. логическото и алгоритмичното мислене се формира комплексно при 
обучението по всички учебни предмети, но предвид новите реалности, този процес трябва значи-
телно да се ускори. в тази връзка е необходимо да се използват новите информационни технологии в 
процеса на обучение още от начална училищна степен. 

Последните статистики показват, че все по-малко ученици и студенти желаят да се занимават 
с програмиране, за разлика от по-приложните икт области. за да се реши този проблем, екипи от во-
дещи световни университети и софтуерни компании създадоха различни среди за блоково програми-
ране, което по своята същност е визуално, интерактивно, мултимедийно и атрактивно. кодът съ-
що е графичен и представлява съвкупност от разноцветни блокчета, които се свързват едно с дру-
го според желания алгоритъм. синтактични грешки няма, проблеми с конструкциите на операто-
рите – също. всичко това дава самочувствие на учениците и им позволява да се съсредоточат вър-
ху сценариите и алгоритмите, чрез които ще ги реализират. най-често средите за програмиране са 
интернет-базирани, което позволява достъп от всяко място и по всяко време, както и възможност 
за споделяне на създадените продукти с приятели и съмишленици. тези характеристики правят въз-
можно използването на блоковото програмиране както при деца от детската градина и при ученици 
от всички училищни степени, така и при студенти по компютърни науки. 

трудно е да се научи нов език за програмиране и в същото време нов начин на мислене и решава-
не на проблеми. това затруднява учителите и те се опасяват от грешки при експериментирането. 
в тази връзка и въз основа на опита, който имаме при обучението на учители [2], сформирахме екип 
от обучители и проведохме обучителни семинари на преподавателите по компютърни науки в об-
ласт Пловдив. Проучихме опита на колегите ни от сащ, обединеното кралство, австралия, русия 
[7] и др. при обучение по блоково програмиране на ученици от детската градина до университетите 
и създадохме собствена работна програма. 

групите с обучаеми разделихме по показател учител в начален, прогимназиален и гимназиален 
етап. всички бяха запознати на кратко с най-популярните 2D и 3D среди за блоково програмиране, 
като:

 y Scratch (http://scratch.mit.edu ) е създаден от miT lifelong Kindergarten research group. 
Представлява 2D платформа с подобни на alice и Kodu ресурси. Scratch web-сайтът предоста-
вя среда за създаване, споделяне и коментиране на разработените проекти. Scratch Jr е версия 
на Scratch предназначена за по-малките ученици, децата от предучилищна възраст и детските 
градини.
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 y Blockly (http://code.google.com/p/blockly ) е език и среда за блоково програмиране, раз-
работени от google. Blockly е сравнително нов, но заимства много от идеите на Scratch. за те-
зи, които познават добре Scratch е лесно да преминат в новата среда. може да се експортира 
програма на Blockly в JavaScript, Dart (обектно-ориентирано език от google), python или xml и 
да се вгради в по-голям програмен продукт.

 y Snap! (по-рано известен като BYoB – Build Your own Blocks- http://snap.berkeley.edu ) 
BYoB е продължение на Scratch, който е разработен в university of california в Berkeley. в него се 
добавят още нови блокчета, които сами можем да си създадем, както и нови свойства, свърза-
ни с обектно0ориентираното програмиране. Snap 4.0 се използва в много училища като заменя 
c#. достъпен е в интернет без инсталация.

 y Squeak eToys (http://www.squeakland.org) е най-старата от тези среди. Проектиран е 
от алан кей като реализацията на средата е дало основата на всички блокови езици след него. 
тази среда все още се разработва и макар, че не е толкова добре известна, с нея могат да се раз-
работват достатъчно сериозни приложения. 

 y Stencyl е повлияна силно от Scratch, но се фокусира главно върху създаването на игри. 
игрите могат да бъдат създадени и публикувани за ioS, android, Windows и mac.

 y Daisy the Dinosaur (https://itunes.apple.com/us/app/daisy-the-dinosaur ) е свободно ipad 
приложение за първоначално навлизане в програмирането на децата. има малко и съвсем прос-
ти функционалности, но позволява създаването на интересни приложения за ipad. това може 
да предизвика интерес и след това да се продължи с Kodu или Scratch, а по-късно и alice. не мно-
го от другите инструменти работят на ipad, така че това може да е забавно приложение за 
мнозина. средата е разработена от дъг Питърсън. разработени са и други сходни среди като 
hopscotch например.

 y move the Turtle (iphone/ipad): Прилича на Daisy the Dinosaur. целта е да се използвате ко-
манди, с които да премесваме костенурката чрез серия от пъзели.

 y miT app inventor (http://ai2.appinventor.mit.edu) това е среда за блоково програми-
ране на приложения за android – мобилни устройства. разработен е от екип на масачузетския 
технологичен институт в сътрудничество с google. в средата се използват идеи от Scratch, 
Blockly и др. средата е интернет- базирана. в резултат от програмирането в средата се гене-
рира apk-файл, който може да се публикува и сподели в google apps.

 y Tickle е сравнително нов продукт от групата на Scratch. това е първото в света приложение, 
което дава възможност да се програмира въздушен дрон, робот, мини четириядрен хеликоп-
тер, при това безжично директно от ipad. все повече са средите за блоково програмиране, кои-
то позволяват програмиране на роботи и отдалечен достъп д техния интерфейс- напр. Spherly 
(http://outreach.cs.ua.edu/spherly). robomind е софтуер, специално разработен за използване на 
технологията в учебния процес. чрез програмиране на робот, учениците развиват логическо-
то и алгоритмичното си мислене, научават повече за компютърните науки и роботиката.

 y alice (http://alice.org ) е 3D среда, разработена от екип на carnegie mellon university. 
това е може би най-популярната и използвана среда за блоково програмиране през последните 
години. в средата можем да програмираме с готовите 3D обекти от библиотеките, така и да 
създаваме собствени обекти. от версия 3.0. потребителите освен, че програмират блоково на 
Java, могат и да експортират проектите си в стандартен Java код.
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 y Kodu (http://www.kodugamelab.com) е среда за програмиране, разработена от microsoft 
research group първоначално за xbox 360, а сега вече и за Windows pcs. Предназначена е за по-мал-
ките ученици (8 е целевата годишна възраст), но е достатъчно мощна и може да се използва и 
при по-големите ученици.

в хода на обучението учителите се запознаха по-обстойно със ScraTch 2.0 и app inventor 2. спо-
ред тяхното мнение, което се оформи още по време на обучението, работата в тези среди ще е ин-
тересна за учениците, защото те ще имат свободата да оформят различни обекти от околната 
среда и да учат, докато се забавляват с изображения, звуци и анимация. след края на обучението се 
оформи желанието на учителите да приложат блоковото програмиране в работата си с учениците 
от начална, прогимназиална и гимназиална училищна степен и да споделят опита си към края на учеб-
ната година.

Бяха създадени няколко групи за работа с ученици в Пловдив, Брезово, Първомай, сопот, карлово 
и пр. няколко месеца по-късно учителите, които работят с ученици от начален и среден курс споде-
лят, че най-добрият начин за малките учениците да научат даден алгоритъм, и как той може да се 
прилага, е да напишат сами няколко програми. в класната стая това би могло да се реализира чрез на-
бор от команди за Bee-Bot, pro-Bot или roamer, или в подреждане на строителни блокове на програма в 
Scratch. децата програмираха finch-робот, създаваха анимирани приказки и игри (Фиг.1.). 

 

Фигура 1. Програмиране на Finch-робот и създаване на Scratch-игри в СОУ „Хр. Смирненски“, гр. Брезово

По мнението на колегите в края на учебната година програмирането на Scratch е напълно достъп-
но за ученици от 4 – 5 клас (Фиг. 2.). те споделят, че учениците много бързо се ориентират в блок-ко-
мандите и след малко указания започват да ги използват доста успешно. освен това те виждат вед-
нага резултата от своята програма, и ако нещо не се е получило както са очаквали, бързо се ориенти-
рат и поправят командите. и най-важното – осмислят какво означава да програмираш. когато уче-
ниците създават Scratch-проекти, те получават умения за: творческо мислене; комуникация; систе-
мен анализ; приложност на знанията; проектиране; непрекъснатост и продължаващо обучение.

 

Фигура 2. Работа в СОУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Пловдив с ученици в прогимназиална степен
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Получените резултати показват без съмнение, че повишаването на интереса към програмиране в 
началното училище и прогимназията е на лице. Предимства на този модел на работа са: мотивира-
не и стимулиране на познавателната активност на учениците; развитие на логическото и алгори-
тмичното им мислене; възможности за приложение на диференциран подход; изграждане на умения у 
учениците да работят самостоятелно; да прилагат и развиват уменията си за самопроверка, само-
контрол и самооценка. 

в соу „хр. смирненски“, гр. Брезово освен обучение по ScraTch в начален и среден курс през на-
стоящата 2014/15 учебна година се организира и обучение по блоково програмиране в гимназиална 
степен в паралелка с природоматематически профил. успоредно с обучението по c++ учениците се 
запознаха и с възможностите на блоковото програмиране с appinventor и Scratch. след като се създа-
дат алгоритмите за решаване на различни задачи и проблеми, в групата се организира успоредно про-
грамиране на c++, Scratch и appinventor [3]. това позволява обучението да се реализира по-цялостно 
като се разглеждат и коментират различните аспекти, проблеми и предимства при реализацията на 
едни и същи алгоритми чрез всяка една от тези среди. Безспорно интересът на учениците се пови-
ши, желанието за работа – също. учениците от Школата по ит на същото училище с желание раз-
работиха софтуерни продукти за мобилни приложения с операционна система android. в резултат 
учебните игри „за отличници и не само...“ и „забавно училище“ се класираха сред най-добрите в на-
ционалното състезание на ученическия институт по математика и информатика в камчия през м. 
април. учениците от Школата се класираха в първата шестица на националното състезание за мо-
билни приложения „WeB, cloud, mobile“ във варна. 

През тази учебна година на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии бяха 
успешно защитени и два проекта, разработени на Scratch, единият от които се класира за национа-
лен кръг на олимпиадата. Проектът „дар от сърце“ на кирил василев, ученик от 7а клас на омг „акад. 
к. Попов“, гр. Пловдив с научен ръководител цветана димитрова се класира сред най-добрите десет 
в направление „мултимедия“ (Фиг.3.). 

 

Фигура 3. Участие на SCRATCH-проект в Националния кръг на Олимпиадата по ИТ

за да проверим хипотезата си, че този тип програмиране е подходящо и за студенти в областта 
на компютърните науки през пролетния триместър на настоящата учебна година във Фми на Пу 
„Паисий хилендарски“ беше обявена избираема дисциплина „Блоково програмиране“[8]. в обучението 
участваха около 60 студенти от всички специалности на факултета. обучаемите с интерес и жела-
ние участваха в занятията и създадоха свои проекти на app inventor, Scratch и alice. в курса се разгле-
даха възможностите за обработка на структури от данни, работа с различни видове бази от данни, 
създаване на процедури и собствени блокове, използване и управление на сензорите на мобилните ус-
тройства, създаване на 3D анимации и интерактивни приложения. в завършващия етап на обучение-
то студентите заявиха желанието си през следващата година да продължат обучението си по 3D-
блоково програмиране в средата alice.

в хода на обучението по блоково програмиране ясно се открои желанието на всички групи обу-
чаеми да разработват учебни игри. игрово-базираното обучение е доказало своята ефективност в 
учебния процес [4]. то може да се разглежда от една страна като средство за повишаване интереса, 
мотивацията и ефективността от обучението, а от друга – като възможност за симулация на ре-
ални ситуации [6]. в някои училища обучаемите бяха стимулирани да участват в ролевата игра „со-
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фтуерна фирма“, където на практика се разработваха учебни игри. от друга страна създадените иг-
ри веднага бяха предоставени на тези, за които бяха създавани за тестване и използване. така актив-
ността и отговорността на „програмистите“ значително се повишават. те са удовлетворени от 
факта, че резултатът от техния труд веднага намира своето приложение в реалния учебен процес и 
едва завършили един проект, вече планират неговото усъвършенстване и разширяване.

в началото на настоящата учебна година беше създаден регионален методически съвет по ит при 
регионален инспекторат на образованието, гр. Пловдив. съветът периодично планираше и органи-
зираше различни дейности, свързани с повишаване качеството на обучението по компютърните на-
уки в училищата. Приложението на блоковото програмиране за повишаване интереса към информа-
тиката е един от основните приоритети на ит-колегията. в началото на м. юли се проведе и плани-
рания от регионалния методически съвет уебминар „Блоково програмиране“ между всички учители и 
специалисти, работещи по темата [9], [10]. на семинара се обобщиха резултатите от работата по 
темата през годината и се планираха дейностите за следващата учебна година.

всички данни към момента безспорно потвърждават очакванията ни за повишаване интереса на 
учениците към програмирането. учениците от всички възрастови групи с желание се включват в орга-
низираните извънкласни форми. лекият стил на работа в ScraTch-базираните среди стимулира уче-
ниците още от началното училище и им дава възможност да се концентрират главно върху алгори-
тъма и сценария на проекта. това в голяма степен развива логическото и алгоритмичното им мислене. 

резултатите са обнадеждаващи, но все повече назрява необходимостта от разработка на ця-
лостна програма за обучение, която да даде възможност за постепенно надграждане на знанията ка-
то се започне още от началните класове и се продължи до учениците от гимназиална степен. тази 
програма, за момента, може да се реализира в часове по сиП за начален и прогимназиален етап и в ча-
совете по зиП в гимназиален етап. необходимо е да се концентрират усилията и върху организиране 
на допълнителни обучения и семинари за обмяна на опит и добри практики между учителите, рабо-
тещи в различни типове училища и в различни образователни степени. методическият съвет счи-
та, че е необходимо да се организират различни форуми, дни на програмирането и състезания между 
учениците от областта, както и участия в национални и международни състезания.
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abstract: in the current stage of development of the information society, the role of computer graphics has 
significantly increased. This area of computer science is widely used in many fields of human activity and is the 
integral part of the information culture of each person. in this article, we will discuss the capabilities of open source 
programs suitable for the training of students in the course computer graphics in informatics and information 
Technology, at Shumenuniversitycollege – Dobrich We present our experiences and ideas for implementation of 
the main tasks set in the study of this discipline. We stopped our attention at the programs inkscape and gimp, 
because they are free and widely available, and at the same time have a good graphics capability and provide a good 
basis for a more thorough study of this subject.

Keywords: inkscape, gimp, gnu gpl, raster graphics, vector graphics, fractal graphics.

дадената разработка има за цел да разгледа нашият опит в прилагането на програмите с отво-
рен код в обучението и по-специално в дисциплината компютърна графика. използването на таки-
ва програми в обучението и науката, не е новост, а една добра практика, която ние се стремим да 
наложим в тази дисциплина. самата дисциплина се явява избираема в учебния план на студентите 
от специалност информатика и информационни технологии на колежа. курса има за цел да запоз-
нае студентите с основни понятия от областта на компютърната графика и да се усвоят основни 
умения при работа с графични обекти. студентите се запознават с основните определения и класи-
фикация на графичните изображения, с основни файлови формати и техните характеристики. 

разглеждат се основни примитиви в графичните изображения. за постигане на поставените це-
ли се преминава през следните задачи: 

 y запознаване с основните типове графични изображения, класификация по начина им на постро-
яване – растерни, векторни и фрактални.

 y основни характеристики на всеки вид изображение, специфики и особености.
 y основни принципи при създаването на фрактални изображения. работа с фрактални изображе-

ния. създаване и съхраняване на такива типове изображения.
 y създаване и редактиране на растерни изображения – основни елементи, инструменти за рабо-

та с тях, работа със слоеве и основни файлови формати, предназначени за работа с такъв вид 
изображения.

 y работа с векторни изображения. основни примитиви, работа с инструменти, възможности 
за работа със слоеве и основни файлови формати. 

в този сегмент на софтуерни технологии/продукти има множество представители като: adobe 
photoshop, adobe illustrator, corel Draw, corel painter, atuo caD и много други, но всички те имат една ос-
новна черта. това са приложни програми, защитени с лицензни споразумения, защитаващи авторско-
то право и недопускащи свободно разпространение на дадените продукти. тази причина ни накара да 
проучим и разгледаме други приложни програми, аналози на комерсиалните пакети. Предимствата на 
свободният софтуер general public licens известен с абревиатурата (gnu gpl), са следните [1]:

 y свободата да използваш софтуера без каквито и да е ограничения.
 y свободата да изучаваш как работи програмата и да я изменяш, за да отговаря на нуждите ти.
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 y свободата свободно да разпространяваш програмата сред заинтересовани кръгове от хора.
 y свободата да добавяш нови елементи към програмата да я модифицираш и подобряваш.
 y да имаш достъпът до изходния код на програмата.

всичко това ни дава свободата да използваме дадените приложни програми в обучението на сту-
дентите, да ги разпространяваме свободно сред тях, без да нарушаваме законите за авторското пра-
во и сродните му права. 

на базата на всичко казано до тук, сме се спрели на няколко програми – inkscape, gimp и програма-
та Qfractalnow. тези програми са подбрани така, че да се разгледат основните типове графични изо-
бражения.

най-честата класификацията на графичните изображения, която се ползва в литературата е 
според начина на представяне на графичната информация.[2][3] на тази база се разглеждат три ос-
новни типа – растерни, векторни и фрактални изображения.

Първият вид графични изображения, които се разглеждат, са фракталните. върху този сегмент 
на компютърната графика, са работили редица изследователи. Примери за такива разработки са [4] 
[5] [6] [7] [8] [9]. основата на този вид компютърна графика е фракталната геометрия, а за неин ос-
новател се счита математика Беноа манделброт. Първото въвеждане на фракталната геометрия 
в обучението на студентите на Шу колеж – добрич е направено от доц. славка славова през 2008 
г., която разработи цял лекционен курс „хаoс, фрактали и моделиране“. Под нейно ръководство бяха 
разработени научни публикации, които акцентират върху основните аспекти на фракталната гра-
фика и нейното приложение.

в даденият курс за запознаването на студентите с този вид изображения, ние използваме про-
грамата Qfractalnow. това е програма, генерираща фрактални изображения, защитена под лиценза 
(gnu gpl). Фракталите, които програмата генерира, са от следните типове – mandelbrot, multibrot, 
Julia, multiJulia, Burningship, JuliaB. ship, mandelbar, Juliabarиrudy. ограничението на програмата е в то-
ва, че тя не позволява на ползвателя да задава собствени уравнения, на базата на които да се генери-
рат фрактални изображения, но този недостатък не омаловажава нейните възможности. на (фиг. 
1) е показан работен екран – програмата има семпъл, интуитивен интерфейс, позволяващ на потре-
бителя много бързо да се ориентира в него. 

Фигура 1. Работен екран на програмата Qfractal Now

Продукта Qfractalnow има възможност да генерира фрактални изображения на базата на няколко 
функции, да променя цветовете схеми на създадените обекти и да изменя основни параметри на из-
ображението. с нейна помощ, студентите се запознават с основните характеристики на фрактал-
ните изображения, с принципа на наследяването. втората задача е студентите експериментално да 
се убедят в качеството на полученото изображение. При промяна на коефициентите на функция-
та, се променя видът на полученото изображение, без да се губи неговото качество и причина за то-
ва е фактът, че изображението се преизчислява на базата на математическата функция, върху коя-
то е породено.

вторият вид графични изображения, които разглеждаме, са растерните. тяхното въвеждане 
става с помощта на програмата gimp. това е програма редактор на растерни изображения, с широ-
ки възможности защитен отново под лиценз (gnu gpl). официалния сайт на проекта е http://www.
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gimp.org/, откъдето може да се изтегли актуална версия на продукта. има много публикувана лите-
ратура за възможностите на този редактор. Пример за това са следните източници [10] [11] [12] 
[13]. Програмата включва в себе си множество инструменти, филтри, възможност за работа със 
слоеве и поддръжка на разнообразни графични формати. gimp се явява платформено независима при-
ложна програма, с възможност за работа под различни операционни системи (ос) като: Windows и 
linux. с нейна помощ студентите се запознават с основният елемент на растерните изображения – 
пикселът. този термин – от английски „pixel“ – е основният градивен елемент на всяко растерно изо-
бражение. на фиг. 2 е представен работния екран на програмата. тя притежава множество инстру-
менти за създаване, редактиране и обработка на растерни изображения. в нея студентите се запоз-
нават с възможностите за създаване и работа със слоеве. техника, реализирана в изобразителното из-
куство още през хv век от братята ван ейк, известна в литературата като нидерландска смесена 
техника, развита от тициан, рембранд и други бележити художници. По-късно реализирана и в гра-
фичните програми.

инструментите на програмата за по-лесно въвеждане са групирани в три основни групи. Първа 
група са основните инструменти за работа със „свободна ръка“, техните особености, параметри, 
възможността за избор на четки, молив, спрей и др., техните характеристики и начина им на използ-
ване. втората група от инструменти са инструментите за селектиране (избор) на части от изо-
бражението. в тази част обучаемите разглеждат особеностите на всеки един елемент от тази гру-
па и начините им за ползване. третата група елементи са инструментите за мащабиране, преоразме-
ряване, клониране, преместване, работа с текст. специално внимание се отделя на цветовете, цве-
товите модели, работа с тях, задаване на цветове и работа с текстури. за всяка група елементи са 
разгледани подходящи задачи, целящи да се разкрият възможностите на инструментите и програ-
мата като цяло. 

Фигура. 2 Работния екран на програма GIMP

третата програма която разглеждаме в този курс е програмата inkscape. Причината, поради коя-
то сме се спрели на нея е факта, че тя се явява достатъчно мощна програма, поддържа множество 
графични формати и притежаваща големи възможности. това е платформено независима приложна 
програма, разпространяваща се безплатно и защитена под лиценза (gnu gpl). на официалния сайт 
на разработчиците https://inkscape.org/ може да се изтегли последната актуална версия на продукта 
и да се получи актуална информация за него. за неговите възможности и начините му на приложение 
са публикувани много книги, като някой от тях са: [14] [15] [16] [17]. на фиг. 3 е представен работ-
ния екран на програмата.
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Фигура. 3 Работния екран на програмата Inkscape
Програмата използва стандарта Scalable vector graphics (Svg), като по своите качества и възмож-

ности тя не отстъпва на комерсиалните пакети в този клас. в тази част са разработени серия от уп-
ражнения и задачи, целящи да запознаят студентите с продукта и неговите възможности. работа 
със слоеве, работа с различни видове примитиви текст и техните характерни особености. обръща се 
внимание на работата с обекти, начините им за маркиране, копиране, ротация, позициониране, смяна 
на цветове, контури и други характеристики. в края на курса, на студентите се поставят творче-
ски задачи за изработката на рекламни материали със средствата на разгледаните приложни програми. 

целта на дадения курс не е само в това да запознае студентите с програмите за компютърна гра-
фика и начините им на ползване, а да разшири познанията на студентите в тази област на инфор-
матиката. да насочи вниманието им върху програмите с отворен код, явяващи се достойни аналози 
на комерсиалните пакети. да разшири техния кръгозор и възможности в областта.
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abstract: in this article we will examine the opportunities of applying cloud technologies in education. This 
new technology in recent years undergoes a rapid development and it is applied in all spheres of human knowledge. 
one of them is education. here we will focus on our experience in the application of this new technology in the 
discipline Word processing in „primary school pedagogy and information technologies“ at Shumen university, 
college of Dobrich.

in this article we describe the features of word processing system mS WorD, which was an essential part of 
the course in recent years. enriching students’ knowledge in this area realizes new goals set in course by means of 
cloud computing in particular with the service google Documents. 

Keywords: google Documents, cloud computing, education.

в дадената разработка ще се спрем на възможностите на облачните технологии, предоставени от 
компанията google и по-специално google Documents като средство за реализация на целите и задачи-
те, поставени в дисциплина „текстообработка“. дисциплината е задължителна и има за цел да запознае 
студентите с основни текстообработващи програми и да формира умения за въвеждане, редактиране 
и форматиране на текст. за постигане на поставените цели се минава през следните задачи: 

 y да се запознаят студентите с основните възможности на програмата. 
 y студентите да придобият умения за работа с текстови документи – създаване, редактира-

не и обработка. 
 y да се запознаят с основните файлови формати, използващи се в приложната програма, техни-

те характеристики и възможности.
 y работа с текст. Форматиране на абзац, работа със символи възможности за търсене и замест-

ване на елементи в текст. копиране преместване изтриване на елементи в текста.
 y работа с графични елементи. основни характеристики и възможности на графичните изобра-

жения в текстовите документи. създаване на диаграми и графики.
 y създаване на таблици и работа с таблична информация. 
 y импортиране на обекти от други приложения. 
 y създаване на шаблони.

в зависимост от възможностите си, текстообработващите програми се разделят на следните 
видове:

 y текстови редактори – те имат ограничени възможности. Примерни текстови редактори за 
Windows са notepad и Word pad.

 y текстообработващи системи – те предлагат много по-разнообразни възможности за работа с 
текст. Примерна система за Windows е microsoft Word.

 y издателски системи – използват се в печатници и издателства. те предлагат високо качество 
на текста и графичните изображения. типичен представител е adobe pagemaker.

досега в дисциплината, основно сме наблягали на работата с текстообработващата система mS 
WorD. Пакетът WorD предлага много разнообразни възможности за работа с текст. развива се ди-
намично и е достигнал едно високо развитие на програмни и диалогови средства, в резултат на кое-
то е утвърден на световния пазар. най-същественото за пакета е, високата степен на интеграция 
на информационните технологии, които включват:
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 y интерактивни средства – като набор от менюта, чрез които потребителя може да генерира, 
актуализира и експлоатира набор от таблици;

 y графични интерфейсни средства за въвеждане, обработка, синтезирано и визуално представяне 
на информацията;

 y специализирани команди за изграждане и редактиране на текстови файлове, документи, 
таблици, и тяхното манипулиране;

 y команди за редактиране и извеждане на графични приложения – таблици, диаграми, графични 
обекти;

 y команди за печат на стандартен текст и графични документи;
 y инструментални средства за изграждане на интегрирани документи с други програмни 

системи.
самата система за предпечатна подготовка на microsoft е от тип „What you see is what you get“ из-

вестна с абревиатурата (WYSiWYg). При този вид подход на текстообработващата програма по-
требителя вижда как ще изглежда дадения документ при разпечатване. този метод е заложен в мно-
го офис продукти като open offce, microsoft offce и др. [1].

новостта която сме реализирали в този курс е да въведем облачните технологии като аналог на 
добре известните и традиционни решения.

облачни изчисления като термин идва от английския cloud computing е нова технология реали-
зирана на базата на една стара идея. за основоположник се сочи проф. джон маккарти, които в реч-
та си през 1961 г. в масачузетския технологичен институт представя идеята си информационни-
те технологии да се предоставят като услуга. „това според него ще е успешна публична услуга как-
то телефона, комуналните услуги … компютърните услуги могат да станат основа на много важен 
нов отрасъл.“ [2, 3]. за първи успешен проект в тази област се счита разработката на компанията 
Salesforce.com. много скоро в това ново поле се появяват и други компании предлагащи свои решения. 
днес компании като google, microsoft, oracle, amazon и др. се надпреварват да предлагат своите пред-
ложения на този бързо развиващ се пазар. облачните технологии не представляват конкретна мар-
ка, бренд или продукт това е начин за предоставяне на услуги в сферата на информационните тех-
нологии. според националния институт за стандарти и технологии (niST) в сащ [4] определение-
то за cloud computing е: облачната технология е модел, който прави възможен мрежовия достъп до 
споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, хранилища за масиви от данни и софтуерни при-
ложения с минимално участие или управление от доставчика на услугата. 

основни „белези“ на този вид решения са:
 y лесно предоставяне при поискване или прекратяване на услугата;
 y мащабиране – гъвкаво увеличаване или намаляване без разработката на проекти за дългосроч-

но планиране на дейността;
 y съвместно използване на ресурсите и защита на данните на потребителите, които използват 

едновременно дадената услуга;
 y заплащане само на това което е използвал дадения потребител без допълнителни такси.

развитието на това ново направление в информационните технологии намира все повече прило-
жения в различни направления на човешката дейност. едно от тях е образованието. има редица пуб-
ликации, в които се разглеждат възможностите за реализиране и прилагане на този вид технологии в 
образованието и науката [5, 6, 7, 8, 9]. 

с прилагането на облачните технологии в дадената дисциплина ние си поставяме следните цели: 
да разширим кръгозора на обучаемите в дадената област, да запознаем студентите с тази нов вид 
технологии, да разкрием техните възможности за приложение и работа с тях.

в курса на обучение студентите се запознават с основните услуги, които се предоставят от 
google като: google календар, google Drive и google документи. акцентира се върху текстообработ-
ващата програмата, като студентите се запознават с интерфейса на средата, основните менюта 
и начините за работа с нея. на фиг. 1 е показан работния екран на google документи. 

интерфейсът на средата наподобява този на стандартния текстов редактор microsoft Word, 
което способства за бързото въвеждане на обучаемите. семплият дизайн позволява потребителя да 
„свикне“ с приложението и да използва менютата, иконите, а така също и клавишните комбинации. 

студентите се научават как да създават редактират и съхраняват текстов документ в об-
лачното приложение. разглеждат възможностите за съхраняване в различни файлови формати като 
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docx, odt, txt, html, rtf и pdf. работата с основни елементи като текст, абзац, символи, тяхното фор-
матиране, избор на шрифт и цвят. разглеждат се начините за редактиране на документ, начините 
за копиране преместване изтриване и търсене, и замяна в текста. работа с графични обекти, създа-
ване на таблици и др. към дадения модул от дисциплината са разработени подходящи задачи, целящи 
да разкрият възможностите на дадения продукт. търсят се паралели между текстообработващата 
програма microsoft Word и облачната технология – google документи.

Фигура. 1 Работен екран на Google документи

акцентира се върху това, че услугата е платформено независима – тя може да се стартира под 
всякаква операционна система, стига потребителя да има регистрация в google и достъп до интер-
нет. Преимуществата на този вид технологии пред традиционните такива е в това, че всеки по-
требител има достъп до приложението от всеки компютър без нуждата да се инсталира или конфи-
гурира какъвто и да е софтуер, а услуга google Drive позволява на потребителя да съхранява своите 
файлове в облачното хранилище. това е голяма преимущество за ползвателя и му позволява по-голяма 
гъвкавост и мобилност при работата със собствената информация. 

в дадения курс ние се стремим да предложим на студентите един по-различен подход за използ-
ване на облачните технологии, а имено тяхното приложение в образованието. да разширим техни-
те познания в тази област на информационните технологии и да насочим тяхното внимание към об-
лачните технологии.
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Въведение 
за всички специалности в университетите на територията на страната, част от професио-

нално направление „информатика и компютърни науки“, водеща обща характеристика е силно зало-
женото обучение по програмиране и разработване на софтуер. специалностите, в които тази те-
матика на софтуерното производство най-обстойно се изучава, са „информатика…“1 и „софту-
ерни технологии…“2. нещо повече, задълбоченият прочит на учебните планове и програми на те-
зи специалности показва, че в обучението на студентите на проблематиката разработване на соф-
туер се отделя най-голямо внимание. затова изследваме състоянието на процеса на обучение на те-
зи две специалности. 

Постановка на изследването
Проучването обхваща девет специалности: седем „информатика…“ и две „софтуерни техноло-

гии…“ в седем различни университета. Проведено е през учебната 2013/2014 г. за периода: от октом-
ври 2013 до април 2014 г. При подбора на специалностите, попадащи в обхвата на изследването, сме 
се ръководили от следните критерии: 1. специалността да е масова, т.е. със засилен кандидатсту-
дентски интерес и исторически сред най-дълго просъществувалите за съответното учебно заведе-
ние; 2. учебното заведение да е акредитирано да провежда обучение за съответната специалност; 3. 
образователно-квалификационната характеристика и учебният план на специалността и учебните 
програми на изучаваните дисциплини да са публикувани и достъпни чрез официален или специализи-
ран уеб източник на учебното заведение. на тези изисквания към момента на провеждане на изслед-
ването отговориха седем специалности от образователно-квалификационна степен „бакалавър“, ре-
довна форма на обучение. от тях пет са „информатика“ и се изучават във Фми на су, Фми на Пу, 
ПмФ на Юзу, Фми на вту и в нБу (виж. легенда на табл. №1). другите две специалности „компю-
търна информатика“ и „информатика и компютърни науки“, предлагани от Шуменския и Бурга-
ския свободен университет, сме приели за еквивалентни на специалност „информатика“. При под-
бора на специалностите „софтуерни технологии…“ сме се спрели на двете единствени бакалавър-
ски специалности в страната, в които към учебната 2013/2014 г. се провежда обучение по софтуер-
но инженерство, съответно „софтуерно инженерство“ във Фми на су и „софтуерни технологии 
и дизайн“ във Фми на Пу.

изследването е разделено на три категории: 1. учебен план и учебна програма на специалност 
„информатика…“; 2. учебен план и учебна програма на специалност „софтуерни технологии …“; и 
3. учебни програми на свободно избираеми дисциплини, предвидени за изучаване от всички студен-
ти на съответния факултет или за студентите единствено от специалности „информатика…“ 
и/или „софтуерни технологии…“. 

1 забележка: наименованието „информатика…“ е обобщаващо за специалностите „информатика“, „ком-
пютърна информатика“ и „информатика и компютърни науки“

2 забележка: наименованието „софтуерни технологии…“ е обобщаващо за специалностите „софтуерно 
инженерство“ и „софтуерни технологии и дизайн“
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в отделните категориите на деветте изследвани специалности е направено числово обобщение, 
представено в табличен вид, състоящо се от: „общ брой изучавани дисциплини“, „дисциплини с фо-
кус на обучението върху разработването на софтуер“ и процентно съотношение между двете. ос-
вен това, съобразявайки се с тенденциите на развитие при методите и средствата за създаване на 
софтуер в софтуерното инженерство и индустрия за частта „дисциплини с фокус на обучението 
върху разработването на софтуер“, на всяка от изброените категории анализираме три нива: „Под-
ходи, техники, стилове и практики на програмиране“; „методологии за създаване, моделиране и при-
ложение на софтуерни процеси“ и „стандарти за управление и реализация на софтуерни проекти“. 
конкретно изследваните обекти на всяка специалност и дисциплина са образователно-структурни-
те елементи: учебен план, учебна програма, анотация и тематично учебно съдържание. в допълнение 
трябва да посочим, че задълбочено са изследвани 190 учебни програми, докато за останалите 294 ана-
лизът е частичен поради непълнотата в публикуването на изследваните образователно-структур-
ни елементи. въпреки това, трябва да се има предвид, че върху задължителните за изучаване учебни 
дисциплини е извършен задълбочен анализ. 

изследване, анализ и интерпретация на процеса на обучение в задължителните учебни дисципли-
ни на специалност „информатика… „ .

Таблица №1: Задължителни учебни дисциплини на специалност „Информатика…“3

учебно заведение
Фми 
на су

Фми 
на Пу

ПмФ 
на Юзу

Фми  
на вту

Фми 
на Шу

нБу
цитн  
на Бсу

специалност и и и и ки и икн
общо дисциплини 30 41 30 28 29 20 44

с фокус върху оП, смПсП и 
урсП

12 19 11 12 12 16 19

в проценти ~40% ~46 % ~37 % ~43% ~41% 80% ~43 %

легенда:
су – Софийски университет „св. климент охридски“;
Пу – Пловдивски университет „Паисий хилендарски“;
Юзу– Югозападен университет „неофит рилски“ ;
вту – Великотърновски университет „св. св. кирил и методий“;
Шу – Шуменският университет „еп. константин Преславски“;
нБу – нов български университет;
Бсу – Бургаски свободен университет;
Фми – Факултет по математика и информатика;
ПмФ – Природо-математически факултет
цитн – център по информатика и технически науки;
и – информатика;
ки – компютърна информатика;
ики – информатика и компютърни науки;
оП – обучение по програмиране;
смПсП – създаване, моделиране и прилагане на софтуерни процеси;
усрП – управление и реализация на софтуерни проекти.

Позовавайки се на числата в таблица №1, може да резюмираме, че общият брой на задължител-
ните учебни дисциплини изучавани в специалностите варира между 20 и 44, като броят на учебни-
те дисциплините, които са фокусирани върху обучението по разработване на софтуер, е между 11 
и 19. Прави впечатление, че въпреки различията в бройката на изучаваните дисциплини, процентът 
на дисциплините фокусирани върху разработването на софтуер се запазва относително равен в раз-
личните специалности на университетите (между 37% и 43%). изключение прави единствено нБу, 
в който процентът на тези дисциплини е два пъти по-висок от останалите шест университета, 
което се дължи на различията в структурата на учебния план. 

споменахме, че извършваме анализ на процеса на обучението на три нива: обучение по програми-
ране; обучение по създаване, моделиране и прилагане на софтуерни процеси и обучение по управление и 
реализация на софтуерни проекти. за така направеното разделение при извършването на задълбочен 
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анализ над анотациите и тематичното съдържание на учебни програми прави впечатление, че най-
голямо внимание се отделя на обучението по програмиране, докато обучението по създаване и прила-
гане на софтуерни процеси е слабо заложено, преподава се разпокъсано в отделни теми без проблема-
тиката да се изучава в самостоятелна учебна дисциплина. интересно е да се отбележи, че според за-
ложеното тематичното учебно съдържание обучение по управление и реализация на софтуерни про-
екти към учебната 2013/2014 г. не се провежда в нито един отделен задължителен учебен курс, нито 
пък е обособено като тематика в учебните програми (доколкото такова заключение може да се на-
прави от анотациите и темите, представени в учебните програми на дисциплините). 

изследване, анализ и интерпретация на процеса на обучение в задължителните учебни дисципли-
ни на специалност „софтуерни технологии…“ .

Таблица №2: Задължителни учебни дисциплини на специалност „Софтуерни технологии…“3

учебно заведение Фми на су Фми на Пу
специалност си стд

общо дисциплини 33 40
с фокус върху оП, смПсП и урсП 15 22

в проценти ~46 % ~55 %

обръщайки внимание на числата в таблица №2 и съпоставяйки ги на тези от таблица №1, вижда-
ме, че процентът на дисциплините на специалност „софтуерни технологии…“, в които се изучават 
проблеми на обучението по разработване на софтуер, са с около 16~17% повече от тези в специал-
ност „информатика…“. Позовавайки се на информацията от изследваните образователно-струк-
турни елементи за специалност „софтуерни технологии…“, можем да твърдим, че разработването 
на софтуер в тези две специалности се изучава по-задълбочено не само количествено, но и качестве-
но, сравнено с останалите седем проучени специалности. количествената разлика е видима от таб-
лица №2, докато под качествена разлика се има предвид, че учебното съдържание в по-голяма степен е 
актуално и адекватно на съвременните технологични тенденции през последните години. този извод 
за високо ниво на качеството на обучение се основава на анализ за съдържателната страна на проце-
са на обучение, която е съобразена със съвременните технологични тенденции, а не на резултатната 
страна от обучението, измерена статистически чрез оценките на студентите. Прави впечатление 
обаче, че в едва 4 дисциплини (по две във всяка от специалностите при Фми на су и Пу) от общо 73 
курса на обучение се изучават проблеми, касаещи принципи, концепции, стандарти, подходи, техни-
ките и практики за управление и реализация на софтуерни проекти. Подобно обстоятелство до из-
вестна степен може да се обясни с факта, че управленските и организационни подходи при съвремен-
ните гъвкави методологии (agile methodology) за разработване на софтуер, които са широко приети 
в софтуерната индустрия и сред общността на софтуерните разработчици, се развиват интен-
зивно едва през последното десетилетие и половина. Приема се, че началото на този процес е поста-
вен през февруари 2001г., когато 17 водещи софтуерни специалисти по разработване и реализация на 
софтуер публикуват „манифест на гъвкави методологии за разработка на софтуер“ [1]. Преди пуб-
ликуването на манифеста създаването на софтуер е фокусирано върху унификацията и стандарти-
зирането на техническите аспекти от жизнения цикъл на реализация на софтуерни процеси, които 
обаче не обхващат много от дейностите по управлението и реализацията на софтуерните проек-
ти. друга причина, с която може да се обясни слабото изучаване на управленски подходи за реализа-
ция на софтуер, е запазването на тенденцията в софтуерната индустрия голяма част от реализа-
цията на софтуерни проекти да се проваля. През годините са правени десетки изследвания на тази 
тема, като се говори за неуспех и провал при над 50% от софтуерните проекти, водещи до финан-
сови загуби, измерени в десетки милиарди долари. така например, в последния ежегоден доклад chaoS 
report 2014 [2] на The Standish group се посочва, че едва ~16% от софтуерните проекти завършват 
успешно; ~31% претърпяват неуспех; а при ~53% се налага изменение на основни параметри и изиск-
вания – най-често на бюджета, времето и/или реализация на функционалност. тази тенденции, от 
своя страна, създава условия и предпоставки, които възпрепятстват навлизането и интеграцията 
на управленските и организационни подходи на гъвкавите методологии в образователен процес. от 

3 в таблица №2 са използвани съкращения описани в легендата на таблица №1 
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друга страна обаче, трябва да се обърне внимание, че една от основните причините за високия про-
цент за неуспех при реализацията на софтуерни проекти е тяхното слабо изучаване в университе-
тите. разбира се, друга основна причина е високото им ниво на абстракция и сложност на приложе-
ние съчетано с интензивното развитие и изменчивост на използваните технологии, поради което 
е трудно те да се адаптират бързо към учебното съдържание на специалностите. освен това, как-
то знаем, промяната на учебното съдържание и интегрирането на нови образователни стандартни 
е бавен и тромав административно-институционален процес. 

изследване, анализ и интерпретация на процеса на обучение в свободно избираеми дисциплини на 
направление „информатика и компютърни науки“.

Проучването за свободно избираемите дисциплини е изготвено за Фми на су и Фми на Пу на 
база обявените изборни курсове за специалностите от образователно-квалификационна степен „ба-
калавър“, редовна форма на обучение, за учебната 2013/14 година. в изследването участват всички 
специалности на факултетите, които не са профилирани в областта на математиката и нейните 
приложения. трябва да уточним обаче, че някои от избираемите дисциплини се предвиждат за всички 
студенти, докато други се предлагат на студенти от определен поток или специалност с обявени 
специфични изисквания за входно ниво. резултатите от проучването са обобщени числово в пред-
ставената по-долу таблица №3.

тематичното учебно съдържание на всички задължителни учебни дисциплини по дадена специал-
ност изразява академичното познание за учебния процес, обобщено и систематизирано като учебен 
план и програма. в този смисъл, високият процент на дисциплини, в които се извършва обучение по 
разработване на софтуер, е отражение на академичните разбирания за процеса на обучението. дру-
гата страна на предлаганото обучение се представя от краткосрочните, но специализирани търсе-
ния и интереси на студентите чрез избора на свободно избираемите и факултативни дисциплини. 
в процеса на обучение съчетанието между заложеното фундаментално академично познание и допъл-
нителния интерес и търсене на тясна специализация на студента е регламентирано нормативно с 
наредба [3], като в учебния план на всяка специалност освен задължителните дисциплини се включ-
ват избираеми и факултативни дисциплини. 

с известна условност можем да твърдим, че за разлика от задължителните, избираемите дисци-
плини в много по-голяма степен са адаптирани към технологичните новости. това е така, защото 
преподавателите, които предлагат обучение в свободно избираемите дисциплини, освен с тенден-
ции се съобразяват и с краткосрочните технологични промени. интензивните технологични проме-
ни, понякога настъпващи за период по-кратък от една учебна година, трудно могат да намерят сво-
евременно отражение в учебната програма на задължителните дисциплини. за разлика от тях, учеб-
ните програми на избираемите дисциплини са по-гъвкави и отворени за актуализация. При техния 
анализ обаче с изненада констатирахме, че процентното ниво на дисциплините, разглеждащи про-
блематиката разработване на софтуер, е едва 27~29%. за сравнение това ниво при дисциплините на 
специалност „информатика…“ е 37~46%, а за специалност „софтуерни технологии…“ е 46~55%. 
интересно е да се отбележи, че за двата най-големи факултета по математика и информатика в 
страната близо 60% от предлаганите изборни курсове са с математическа тематика. обясняваме си 
този факт с отпадането на голям брой задължителни математически дисциплини през последните 
години, вследствие на което те са предложени като избираеми курсове. от друга страна, голямата 
натовареност на преподавателите специалисти в направление „информатика и компютърни нау-
ки“ ги възпрепятства да подготвят и обявяват повече избираеми дисциплини. затова данните, по-
казващи нисък процент софтуерни избираеми дисциплини, не трябва да ни навежда на мисълта, че 
сред студентите съществува слабо търсене на специализирани познания за разработване на софту-
ер. По-скоро може да се направи предположение, че предлагането на малък брой софтуерни дисципли-
ни не може да отговори на засиленото търсене на студента. Подобно твърдение може да се подкре-
пи от факта, че избираемите софтуерни дисциплини обикновено са запълнени с максимума обявени 
места. освен количествените данни трябва да отбележим, че ниският процент софтуерни изборни 
дисциплини не кореспондира по никакъв начин с предлаганото качество на обучение. напротив, за-
дълбоченият анализ на анотациите и тематичното учебно съдържание в учебните програми на из-
бираемите дисциплини показва, че те отговарят на съвременните тенденции и технологични ново-
сти. за разлика от задължителните курсове, при свободно избираемите дисциплини се срещат цели 
курсове, в които е заложено тематично учебно съдържание, разглеждащо съвременните стандарти 
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за управление и реализация на софтуерни проекти, принципите и подходите на гъвкавите методо-
логии за създаване, моделиране и приложение на софтуерни процеси, както и някои авангардни техно-
логични новости при програмирането.

Таблица №3: Свободно избираеми учебни дисциплини4

учебно заведение Фми на су Фми на Пу
специалност всички спец. всички спец.

избираеми дисциплини 113 76
с фокус върху оП, смПсП и урсП 30 22

в проценти ~27 % ~29 %

При извършването на анализ за обучението в свободно избираеми дисциплини и особено когато 
се моделира и изменя образователният процес, а не само обучението в отделната учебна дисципли-
на, е необходимо да се има предвид, че: за процеса на обучение свободно избираемите и факултативни 
дисциплини представляват по-ниско структурно образователно ниво като тематична организа-
ция и съгласуваност, сравнено със задължителните учебни курсове. в избираемите и факултативни-
те дисциплини тематичното учебно съдържание обикновено е актуално и често методите и сред-
ствата са атрактивни за студента, но учебните програми в тези курсове не винаги са предварител-
но планирани като надграждане на учебното съдържание на основните програми от учебния план. в 
някои случаи не се наблюдава такова надграждане, а чрез определена изборна дисциплина се удовлетво-
рява специфичен вид търсене на студента, което също така има своето положително влияние вър-
ху цялостния процес на образование. все пак планирането при задължителните дисциплини е по-ком-
плексно и задълбочено, резултат е от организацията на труд на преподавателски колектив, а не на 
отделен учен. Поради тези причини считаме, че нивото на тематичната организираност и съгласу-
ваност на процеса на обучение в задължителните дисциплини структурно стои по-високо от това 
на свободно избираемите и факултативните курсове. 

Обобщение на резултатите
Предположението, направено преди провеждане на изследването, че специалност „информати-

ка…“ предлага засилено обучението по програмиране и разработване на софтуер, се потвърди. ка-
чеството на обучението по програмиране според публикуваните образователни документи на спе-
циалностите съответства на технологичните новости. Програмирането се изучава много обстой-
но, но това от своя страна, наред с плюсовете, има и негативно влияние върху обучението. за раз-
лика от програмирането, другите подходи, техники, практики и т.н., които са част от жизнения 
цикъл на реализация на софтуерния процес като събиране и анализиране на изисквания, проектиране 
на архитектура и дизайн, проверка на изходен код (тестване), интегриране на функционалности и 
пр., не се изучават задълбочено, т.е. разработването на софтуер като реализация на софтуерен про-
цес не се изучава с необходимата задълбоченост в специалност „информатика…“. за разлика от нея, 
при специалностите „софтуерно инженерство“ и „софтуерни технологии и дизайн“ разработване-
то на софтуер се изучава с необходимата задълбоченост и отговаря на много от критериите и из-
искванията за качество на обучението на софтуерната индустрия [4]. за високите стандарти на 
качеството в тези две специалности говори засиленият интерес на кандидат-студентите. техни-
ят брой в специалност „софтуерно инженерство“ постоянно е нараствал, а за учебната 2013/14 спе-
циалността е най-предпочитаната във Фми на су [5]. специалност „софтуерни технологии и ди-
зайн“ също е сред най-търсените във Фми на Пу. за учебната 2014/2015 г. интересът към тази специ-
алност редовно обучение нарасна изключително. съотношението кандидати към брой места бе 5:1, а 
общият брой заявили специалността – най-голям за целия Пловдивски университет.

в изследването донякъде внимание заслужава проблемът за разпределението на хорариума между 
учебните дисциплини. имайки предвид, че въпросът за учебно съдържание е с по-висока степен на зна-
чимост от проблема за хорариума, и отчитайки, че обсъждането на втория въпрос има смисъл един-
ствено тогава, когато тематичното учебно съдържание е недвусмислено уточнено, счетохме в ста-
тията да не дискутираме проблемите за хорариума на учебните часове. 

4 в таблица №3 са използвани съкращения, описани в легендата на таблица №1 
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слабата страна на обучението и при деветте специалности „информатика…“ и „софтуерни 
технологии…“ е свързва с тяхната класическа форма, т.е. процесът на обучение протича като тео-
ретични лекционни курсове и практични упражнения, в които рядко е възможно да се приложи еки-
пен принцип на работа. съвременните гъвкави методологии за създаване на софтуер обаче изискват 
формите на обучение да имат екипен характер, дори съобразно техните принципи това е задължи-
телно. друг недостатък на обучението е свързан с липсата на тематично учебно съдържание по уп-
равление и реализацията на софтуерни проекти. изучаването на тази тематика дори в специалност 
„софтуерни технологии…“ е заложено слабо. като сериозен проблем на обучението в професионал-
ното направление може да се тълкува липсата на разработени подходи и модели за определяне на меж-
дудисциплинарни връзки на учебните програми. независимо от тези слаби страни, трябва да се от-
чете, че студентите, завършили професионално направление „информатика и компютърни науки“ 
и в частност специалности „информатика…“ и „софтуерни технологии…“, са сред най-търсените 
специалисти на трудовия пазар, при това не само в софтуерната индустрия, но и извън нея. в по-
общ план това говори за високите стандарти на обучение в професионално направление „информа-
тика и компютърни науки“.

Извод №1: в учебния план и програми на специалности „информатика…“ съвременните техники 
и практики по програмиране са силно заложени и се изучават на високо ниво; същите по създаване, моде-
лиране и приложение на софтуерни процеси са слабо застъпени и неравномерно разпределени, докато 
учебното съдържание по управление и реализация на софтуерни проекти не е предвидено за изучава-
не в отделна учебна дисциплина. в учебните планове на специалности „софтуерно инженерство“ и 
„софтуерни технологии и дизайн“ програмирането също както при специалност „информатика…“ 
е силно застъпено и се изучава на високо ниво; техниките и практиките по създаване, моделиране и прила-
гане на софтуерни процеси са добре разпределени в учебния план и програми, но броят на предвидени-
те теми е незадоволителен (в пъти по-малък от темите, предвидени по програмиране); докато пред-
виденото учебно съдържание за обучение по управление и реализация на софтуерни проекти е неудо-
влетворително предвид тенденциите на тяхната употреба в софтуерната индустрия.

Извод №2: сериозен проблем, възпрепятстващ повишаването на качеството на образованието 
и процеса и обучение в професионално направление „информатика и компютърни науки“, е липсата 
на подходи и модели за определяне на междудисциплинарни връзки измежду учебните програми на дис-
циплините в специалностите.

Заключение
в работата представихме изследване за състоянието на обучението на специалностите „ин-

форматика…„ и „софтуерни технологии…“, като анализирахме образователно-структурните еле-
менти: учебен план, учебна програма, анотация и учебно съдържание. източниците, които използ-
вахме в проучването, са официални нормативни образователни документи, публикувани и достъп-
ни от уебсайтовете на съответните учебни заведения. Проучихме специалностите в седем от об-
що единадесет университета, акредитирани да провеждат обучение в професионално направление 
„информатика и компютърни науки“, тъй като към момента на провеждане на изследването на се-
дем от тях, сред които: Фми на су „св. климент охридски“ [6], Фми на Пу „Паисий хилендарски“ 
[7], ПФм на Юзу „неофит рилски“ [8], Фми на вту „св. св. кирил и методий“ [9], Фми на Шу „еп. 
константин Преславски“ [10], нБу – нов български университет [11] и цитн на Бсу [12], е публи-
кувана и достъпна необходимата информация. изследваната информация е обобщена числово и пред-
ставена в табличен вид, като за основния акцент в изследването представен в категорията „дис-
циплини с фокус на обучението върху разработването на софтуер“ изготвихме задълбочен анализ на 
три нива: „Подходи, техники, стилове и практики на програмиране“; „методологии за създаване, мо-
делиране и приложение на софтуерни процеси“ и „стандарти за управление и реализация на софту-
ерни проекти“.
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Въведение
През изминалия век и особено отчетливо през последните две десетилетия човечеството е из-

правено пред необходимостта да обработва все по-голям обем от информация. намирането на реше-
ния за удовлетворяването на тази обществена потребност е комплексно социално явление, обеди-
няващо редица различни по характер научни областни, всички от които вземат за свой предмет на 
изследване обекта информация. с времето, провеждането на проучвания и множество системати-
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зирани изследвания над информацията довеждат до формирането на нова научна област, днес добре 
известна с името информатика.

Произход и развитие на образованието и обучението по информатика и компютърни науки в 
българското висше образование

за начало на обособяването на информатиката като самостоятелна научна дисциплина се при-
емат 30-те и 40-те години на xx в. [1]. за първи път терминът „информатика“ се използва от нем-
ския учен к. щайнбух през 1957 г. в статията „информатика: автоматизирана обработка на инфор-
мацията“. във Франция понятието информатика се въвежда от френския инженер Ф. драйфус през 
1962 г. като съкращение на израза „information automatique“ [2]. информатиката е наука за автома-
тично обработване на информацията. тя се занимава със събирането, систематизирането, предста-
вянето, структурирането, анализирането, съхраняването, преобразуването и разпространяването 
на информация [3]. системното изследване и изучаване на тези информационни процеси обособява 
научната област и поставя началото на обучението по информатика и компютърни науки. Прециз-
ната датировка е трудно да се проследи, тъй като обучението по информатика прохожда във ви-
сшето образование като част от процеса на обучение в някои математически дисциплини. Първо-
начално някои дисциплини, сред които „теория на информацията“, „дискретна математика“, „тео-
рия на графите“, „Булева алгебра“, „криптография“ и др., са се приемали и разглеждали като матема-
тически основи на информатиката. с разрастването на научната сфера на информатиката се поя-
вяват дисциплини като „Формални и програмни езици“, „алгоритми и структури от данни“, „ана-
лиз и дизайн на алгоритми“, „дискретни структури и езици“, „автомати и изчислимост“, „Бази от 
данни“ и др. общо за тези учебни курсове е разработването на подходи за формализиране на нефор-
мални информационни обекти. този процес на формализация на информационни обекти, подходящи 
за обработка от компютърна технология, поставя научните и образователни основи на бъдещето 
учебно съдържание по информатика.

според източниците [4, 5] в България образователната дейност по информатика датира от на-
чалото на 70-те години. секторите на единния център по математика и механика – „основи на ки-
бернетиката и теория на управлението“ и „основи на математическото осигуряване“, са първи-
те институционални организационни единици от тип катедра. десетилетие по късно, през 1986 г., 
Факултетът по математика и механика на софийския университет (су) е преименуван на Факул-
тет по математика и информатика (Фми). През същата година е формирана и първата самостоя-
телна специалност „информатика“ [6, 7]. четири години по-късно математическият факултет на 
Пловдивския университет (Пу) също е преименуван на Факултет по математика и информатика 
(Фми). днес всички университети в страната притежават факултет или катедра, които са спе-
циализирани в обучение по информатика.

софтуерните технологии – от образователна дисциплина до образователна специалност
ролята на информатиката да автоматизира информационни дейности, като отговоря на об-

ществената потребност да се обменя и обработва голям обем информация, дава силен тласък на 
развитие на информационните и комуникационните технологии (икт). Фундамент на това разви-
тие е факторът софтуерно производство – от теоретичните основи и прилагането на иновацион-
на мисъл, през реализацията на софтуерни проекти, до интеграцията и поддръжката на софтуерни 
продукти и услуги. тези комплексни дейности, касаещи жизнения цикъл на софтуерните разработ-
ки, най-тясно се свързват с понятието софтуерни технологии (ст), още назовавани с термина со-
фтуерно инженерство (си). терминът „софтуерно инженерство“ за първи път e дискутиран през 
1968 г. на конференция на нато, посветена на софтуерната криза [8, 9]. в специализираната лите-
ратура се срещат различни определения за ст. определенията, придобили по-широка популярност, 
са тези на Б. наур, 1969 г.: установяването и използването на здрави принципи за разработване с цел 
по икономичен начин да се произведе софтуер, който е надежден и функционира ефективно върху ре-
ална машина; ieee (institute of electrical and electronics engineers, асоциацията на американските елек-
тронни инженери): софтуерните технологии са систематичен подход към разработването, експло-
атирането, съпровождането и изваждането от експлоатация на софтуер; Феърли, 1984: технологич-
на и мениджърска дисциплина, занимаваща се систематично с производството и съпровождането на 
софтуерните продукти, които се разработват за време и на основата на точно определени разходи 
[10, 11]. общо за посочените по-горе определения е синонимната употреба на глаголите „разработ-
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вам“, „експлоатирам“, „произвеждам“, т.е. създаването и употребата на софтуер. основна цел на ст 
е ефективно разработване на качествен софтуер чрез съчетаване на научни подходи с технологични 
новости, мениджърски похвати и печеливши бизнес практики [12].

в България първият курс по ст е четен през учебната 1984/85 г. на студенти от Фми на су. за 
тези тридесет години техниките и практиките на разработване на софтуер постоянно се разви-
ват, а значимостта на областта в страната се е увеличавала, като от отделна дисциплина ст са се 
превърнали в основно научно, професионално (т.е. индустриално) и образователно направление на 
информатиката. днес този курс присъства в учебните планове на бакалавърските специалности на 
направление „информатика и компютърни науки“, като при един и същ хорариум се забелязват раз-
личия най-вече в избора и задълбочеността на представяне на материала в лекциите и начина на ор-
ганизиране на упражненията [13]. нещо повече, изучаването на направлението отдавна е премина-
ло пределите на отделната дисциплина, като по настояще то се учи специализирано като самосто-
ятелна бакалавърска и/или магистърска специалност във Фми на су, Фми на Пу, Фми на Шу, нБу, 
ту-софия, ту-варна и др. този процес на разширяване на обучението по ст ще продължи и през след-
ващите години с оглед икономическата, социалната и управленската (т. нар. е-управление) значи-
мост на направлението. 

Еволюция на софтуерното производство
в настоящата точка представяме синтезирано динамичния процес на еволюция на принципи, 

концепции, стандарти, подходи, методи, техники и практики за създаване на софтуер. Паралелно с 
анализа на този процес обобщаваме и обособяваме четири йерархични софтуерни области. целта на 
обособяването на областите е да се изгради модел, чрез който се разкрива парадигмата на разрабо-
тване, реализация и интеграция на софтуер и перспективата, която тази парадигма открива пред 
настоящето и бъдещо образование и обучение по информатика и софтуерни технологии. При из-
граждането на модела степенуваме отделните области като абстракция и сложност, т.е. щом ед-
на област е поставена по-високо в модела, то тя е съставена от градивни елементи (т.е. принци-
пи, концепции, стандарти и т.н.), които са с по-висока степен на абстракция по отношение на раз-
работката на софтуер и с по-голяма степен на сложност по отношение на софтуерните проблеми, 
които разрешават.

критерии за обособяване и обобщаване на софтуерни области
При обобщаването и обособяването на областите се придържаме към следните критерии: облас-

тта да притежава генерализиращи свойства по отношение на градивните елементи, а самите еле-
менти, т.е. софтуерните принципи, концепции, стандарти, подходи и т.н., бидейки част от прак-
тиката в софтуерната индустрия, да се характеризират с масово приложение и употреба, трай-
ност във времето и степен на технологична независимост от софтуерни платформи и системи.

Развитие на програмирането
софтуерните дейности, които исторически и професионално са най-развивани през последни-

те седем десетилетия, са: анализирането на софтуерни проблеми и програмирането на софтуерни 
решения. През 50-те години на миналия век „процесите“ (моделите) за разработване на софтуер са 
се състояли от тези два стадия: фаза на анализ и фаза на програмиране. с времето дейностите ана-
лизиране и програмиране са преминали през множество концептуални и технологични промени. това, 
което прави всяко програмиране трудно, до голяма степен е мащабът. Програми, които се създават 
лесно за един компютър, стават значително по-сложни, когато се пренасят през пространството 
(до много потребители) и времето (да съществуват извън времето за изпълнение на единична про-
грама) [14]. от позицията на настоящето може да обобщим, че езиците за програмиране, създадени 
през втората половина на миналия век, са оформили четири главни стила (парадигми) на програми-
ране: императивен, функционален, логически и обектно-ориентиран [15]. обектно-ориентирания 
стил на програмиране се справя с нарастващата сложност на програмите и се е наложил в индустри-
ята, предложен е от алан кей, считан за баща на обектно-ориентираното програмиране (ооП) [16]. 
чисто технологичните предимства на обектно-ориентираните езици за програмиране пред оста-
налите групи при решаването на задачи с общо предназначение са неоспорими. обектно-ориентира-
ната технология (ooт) се е развила като средство за управление на сложността, присъщо на много 
различни видове системи. ооП моделът се е доказал като мощна и обединяваща концепция [17]. в по-
твърждение на констатациите говорят и данните в таблица №1, съставена от индекса TioBe [18] 
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за ползваемост на езиците съобразно стила на програмиране. както може да видим, групата на ооП 
езиците заема най-голям процентен дял, при това през последните години се запазва тенденцията 
този процент да нараства. така, въз основа на изложения анализ, отчитайки, че основните ооП под-
ходи, техники и практики включват дейностите анализ, дизайн и програмиране, съобразявайки се с 
гореописаните критерии, първата софтуерна област, която обособяваме, наричаме: обектно-ори-
ентирани подходи, техники и практики за създаване на софтуер. 

Таблица №1: Рейтинг на категориите програмни езици според индекса TIOBE

категория езици
рейтинг – май 

2011
рейтинг – май 

2012
рейтинг – май 

2013
обектно-ориентирани 57.3% 57.7% 58.2%

Процедурни 37.1% 36.6% 37.0%

Функционални 4.3% 3.9% 3.2%

логически 1.4% 1.9% 1.7%

Развитие на софтуерните модели и методологии
според някои автори моделите за разработване на софтуер са се зародили през 50-те и 60-те го-

дини [19, 20], като първоначални опити за приложение са направени от софтуерни екипи на iBm през 
1957-58г. [21]. въпреки това, в научната литература първият опит за стандартизиране на модел за 
разработване на софтуер е известен от работата на уинстън ройс, публикувана през 1970г. [22]. в 
нея е представен т.нар. каскаден модел, още известен с названието – модел водопад. софтуерните 
програми от 50-те и 60-те години са разработвани по модел „анализ-програмиране“. той е бил сполуч-
лив за малки програми, но практически става неефективен и неефикасен за по-големи програми [22]. 
това е довело до създаването на нови модели за разработване на софтуер. такива модели са били съз-
дадени и развивани през 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век. През този период моделите, по 
които се е разработвал софтуер, се класифицират като последователни, прогресивни (поетапни) и 
итеративни [23]. с разрастване и усъвършенстване на различните модели, процесът на създаване на 
софтуер по определен модел е започнал да се изследва като софтуерен процес с изграден жизнен ци-
къл. моделите на разработване на софтуер разделят процеса на разработка на ясно обособени фази, 
обикновено включващи етапи като анализ, дизайн, имплементация (програмиране), тестване (про-
верка), интегриране и поддръжка [24, 25]. По-известни представители за периода са модел „водопад“, 
v-модел, Dual v-модел, модел „прототип“, еволюционен модел и др. развитие на софтуерните модели 
като средство за организиране на работния процес е съпътствано от постоянно създаване на нови 
концепции, подходи, техники и практики за тяхното прилагане. този прогрес на развитие с течение 
на времето води до разглеждането на моделите като рамка за реализация на софтуерните процеси, а 
структурирането на процеса, по който се разработва софтуерът, започва да се обсъжда в научната 
литература и софтуерна практика като методология. някои автори разглеждат този преход, ка-
то определят, че: методология = модел + технология(и) [26]. методологиите намират от-
говор на потребностите на софтуерната индустрия през последните две десетилетия. те се пред-
почитат пред традиционните софтуерни модели, тъй като предлагат гъвкаво приложение на со-
фтуерния процес, водещо до по-бързо и качествено разработване на софтуер сравнено с тромавите 
и детайлно документирани модели. Понятието гъвкава софтуерна методология (agile methodology), 
още наричана динамична, е термин, включващ множество концепции, подходи, техники и практики 
за разработване на софтуер. динамична методология е обобщаващ термин, покриващ много процеси 
за създаване на софтуер, които имат общ набор от ценности и принципи, определени от Манифест 
за динамична разработка на софтуер [27]. в специализираната научна литература са разработени гра-
фики, които разкриват произхода и еволюцията на софтуерните модели и гъвкави методологии [28, 
29]. тези графики могат да се разширят, например с популярните: гъвкаво моделиране (гм) и работ-
ната рамка mSf governance model [30, 31]. също така могат да претъпят известно видоизменение в 
зависимост от категоризацията на бурния период на стандартизиране на обектно-ориентирани-
те подходи за анализ, проектиране и моделиране през 90-те години, известен в литературата като 
„война на методите“ [32, 33]. тъй или иначе, масово приложение в софтуерната индустрия са наме-
рили гореизброените модели и методологии. така, въз основа на представения анализ на развитие на 
моделите и методологиите за създаване на софтуер, съобразявайки се с определените по-горе крите-
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рии, втората софтуерна област, която обособяваме, наричаме: методологии за създаване, моделира-
не и прилагане на софтуерни процеси.

Управление и реализация на софтуерни проекти
всяка работа по създаване и разработване на софтуерни приложения започва с планиране на про-

ект, като обикновено разработката се проектира в две перспективи – концептуална и софтуерна, 
всяка от които има икономически, юридически и мениджърски аспекти. в концептуалната перспек-
тива мениджмънтът засяга въпросите, свързани с поставянето на цели и постигане на резултати, 
въпроси свързани с бюджета, времето и обхвата на проекта, екипа, който ще го реализира, ресурси-
те, които ще са необходими, рисковете от провал, възвръщаемост на инвестициите и др. проблеми 
характерни за изграждането на визия на реализацията. в софтуерна перспектива мениджмънтът е 
свързан с организацията и управлението, с това как концептуалната перспектива да се реализира ка-
то софтуерен процес. При нея се формулират и формализират множество от дейности и практики, 
определят се роли и отговорности на участниците в проекта с цел да се организира и структурира 
процесът на създаване на софтуер. При съвременните гъвкави методологии организационните и уп-
равленските подходи са стандартизирани. всяка съвременна методология притежава набор от ръко-
водства за прилагане на контрол и управление на промените, контрол и управление на рисковете, уп-
равление на итерациите и т.н. По същество тези подходи притежават мениджърски характер, по-
ради което софтуерният разработчик изпълнява функции на мениджър, т.е. при работа със съвре-
менна гъвкава методология софтуерният разработчик освен специализираните софтуерни компе-
тенции е необходимо да притежава и управленски знания и умения. гъвкавите методологии обаче не 
могат да покрият всички знания, умения и компетенции за управлението на софтуерните проекти. 
в исторически план, много преди да са се развили управленските решения на методологиите, са се ут-
върдили стандарти за управление и контрол на проекти, по настояще обхващащи и реализирането 
на проекти в софтуерното инженерство. такива стандарти са системата от знания за управление 
на проекти (сзуП) и интегрираният модел за зрялост на възможностите (имзв). стандартите 
сзуП и имзв разполагат с планиране, за каквато пълнота и завършеност гъвкавите методологии не 
могат да претендират [34]. така например, не всички съвременни гъвкави методологии покриват пъл-
ния жизнен цикъл на създаване на софтуер [28]. нещо повече, задълбоченият анализ над дейностите 
за ръководене на софтуерни проекти при по-известните гъвкави методологии ни разкрива, че фоку-
сът при тях е върху приложението на софтуерния проект като софтуерен процес, т.е. фокусът на 
жизнения цикъл и работен поток е над управлението на софтуерния процес, а не върху управление-
то на софтуерния проект. макар в голяма степен да съществува препокриване, това са две различни 
концепции. Проектът представлява временно начинание за създаването на уникален продукт, услуга 
или резултат. временният характер на проектите показва определено начало и край, като краят на 
проекта настъпва, когато целите на проекта са постигнати или когато проектът е прекратен [35]. 
При реализирането на по-големи софтуерни проекти е необходимо да се управлява и самият софтуе-
рен проект. това управление е с по-голям обхват от управлението на процеса и е по-комплексно, тъй 
като следи по-стриктно параметри като пазарни ниши на приложение, възвръщаемост на инвести-
циите, административна и правна съгласуваност и пр. норми ведно с технологичния напредък на раз-
работката. различието между планирането при проектите и процесите може да се изрази чрез съ-
поставянето на техните концепции за управление, а също така чрез съпоставянето им с концепци-
ята за т. нар. управление на бизнес процеси. този въпрос е разгледан в изследването [36] като сравни-
телен анализ между четири гъвкави методологии и два стандарта за управление на проекти. изслед-
вана е степента на съответствие въз основа на пет променливи величини: обхват, качество, график, 
бюджет и специфики. резултатите в проучването сочат, че приблизително 85-95% от аспектите 
на величините обхват, качество, график, бюджет и специфики при стандартите могат напълно или 
частично да бъдат покрити от методологиите, като съпоставката е валидна както за всяка една 
променлива, така и за цялостния жизнен цикъл на проекта. ясно е, че планирането при стандартите 
за управление на софтуерните проекти е с по-голям обхват и комплекс от дейности, сравнено с уп-
равленските подходи при гъвкавите методологии. въпреки че разликата не е голяма и в отделни слу-
чаи не е съществена, от гледна точка на образователния процес първите притежават съществено 
предимство изразено с пълна степен на технологична независимост на управление на процеси и дей-
ности. Поради тези причини обособяваме управлението и реализацията на софтуерни проекти ка-
то отделна софтуерна област в модела.
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Перспективи пред образованието и обучението по информатика и софтуерни технологии
в предходната точка анализирахме обособяването на три софтуерни области. тяхното обосо-

бяване обаче не е в резултат единствено на представения по-горе анализ, а е в следствие на двего-
дишно задълбочено изследване над проблематиката „основи на теория на методика на обучението 
по софтуерни технологии“. така например в анализа не са включени, но са взети под внимание, мне-
нията, позициите, становищата и препоръките от интервюирането на 30 авторитета за страна-
та, в това число софтуерни разработчици, изследователи и преподаватели. също така, отчетено 
е, от една страна, историческото развитие на обучението по информатика и софтуерни техноло-
гии в България, а от друга страна, тяхното състояние за учебната 2013/2014г. въз основа на анализ 
на 484 учебни програми за специалности „информатика“ и „софтуерни технологии“ [37]. както мо-
же да се проследи, учебното съдържание на обучението по информатика и софтуерни технологии се 
изменя почти изцяло през приблизително 10-15 години. Поради тази причина разглеждаме въпроса за 
перспективата пред обучението по информатика и софтуерни технологии на ниво учебен план, ка-
то разкриваме парадигма на софтуерното производство чрез изграждането на модел от софтуер-
ни области (виж фиг. 1). изграждането на модела обединява научното познание за развитието на со-
фтуерното производство, състоянието на обучението в професионалното направление и специа-
лизираната компетентност на разработчици, изследователи и преподаватели, като обособява обла-
стите, от които е съставен въз основа на критериите за масовост, трайност и технологична неза-
висимост на софтуерни концепции, принципи, подходи, техники, практики и т.н. Предвид, че се це-
ли да се представи образователната перспектива на обучението към трите области в модела, е до-
бавена и четвърта област, наречена „софтуерни практики“. четирите области са представени йе-
рархично на нива, разкриващи степени на абстракцията и сложността на разрешаване на софтуерни 
проблеми. казахме, че чрез йерархията на областите в модела представяме образователната перспек-
тива на обучението по информатика и софтуерни технологии на ниво образователен учебен план, 
но трябва да уточним, че в допълнение на представената перспектива е необходимо да се разгледа въ-
просът за декомпозирането на софтуерните области от ниво учебен план на ниво учебна програма 
с цел изготвяне на учебно съдържание. този проблем развиваме в отделна публикация, тъй като в об-
щия си вид така представеният модел представлява една от компонентите на „общ йерархичен ин-
теграционен модел за структуриране, разпределяне, формализиране, адаптиране и актуализиране на 
тематично учебно съдържание, подходи, методи и средства на обучение, разгърнат като техноло-
гични области от знания за сферата на софтуерното инженерство“.

Фигура 1. Йерархичен модел на парадигма на разработване, реализация и интегриране на софтуер 

Заключение
в работата проследихме развитието на обучението по информатика и софтуерни технологии 

в България, изследвахме развитието при програмирането, софтуерните модели и методологии и съ-
поставихме последните със стандартите за управление на проекти. в следствие на задълбочен ана-
лиз изградихме модел на парадигма на софтуерното производство, съставен от четири софтуерни 
области. в заключение, откривайки перспективите пред обучението по информатика и софтуерни 
технологии чрез представения на Фиг. 1 модел, трябва да отчетем, че към учебната 2013/2014г. във 
водещите университети на страната не е забелязано да се провежда обучение по управление и реали-
зация на софтуерни проекти, а управленски подходи за реализация на софтуерни проекти при гъвка-
ви методологии на разработване на софтуер се изучават в едва няколко теми на четири дисциплини 
от общо 484 изследвани учебни програми [37]. затова повдигаме и оставяме отворени за обсъждане 
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въпросите: как областите „управления и реализация на софтуерни проекти“ и „методологии за съз-
даване, моделиране и приложение на софтуерни процеси“ да се адаптират за целите на образование-
то и интегрират в учебния план и програма?; с каква интензивност да се изучават?; в какъв етап от 
курса на обучение?; и пр. предстоящи за разрешаване образователни проблеми на обучението в про-
фесионално направление „информатика и компютърни науки“.
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learn SPelling eaSily
lyudmila dermendzhieva, Viktoria Spasova, Virginia Spasova
first Primary School „St . cyril and St . methodius“, goce delchev

abstract: The school subject Information technology is the one with the most dynamic changes. The modern 
world increasingly needs people who not only know how to use software products, but to be capable to adapt, 
modify and create such products. This paper presents an example how students from Secondary school create 
their own educational software resources. Within the project entitled „provide training of talented students 
to participate in school olympiads“ – part of the program „care for every student“ – a multimedia electronic 
notebook for systematizing grammatical knowledge for e-learning implementation was developed. 

Keywords: spelling, games, motivation, learning

многобройни проучвания, изследвания и наблюдения показват, че „правилното и обмислено“ из-
ползване на икт в контекста на учене и преподаване, може значително да подобри резултатите от 
него. използването на технологиите в обучението подбужда и стимулира желанието на учениците 
за учене, засилва тяхната заинтересованост и чувство за успех при изпълняване на дадена задача, кое-
то разбира се повишава тяхното самочувствие.

Повишаването на равнището на мотивацията за учене влияе позитивно върху личната удо-
влетвореност от постиженията, обуславя ниското равнище на тревожност и отразява постоян-
ните усилия за своевременно преодоляване на страха от провал в процеса на обучението. мотиваци-
ята за учене стимулира качеството и интензивността на когнитивната дейност по посока на пос-
тигането на предварително формулираните цели, усвояване на нови знания и умения, използването 
на адекватни стратегии за постигане на високи резултати в процеса на обучение.
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в съвременните мотивационни изследвания се посочва, че релевантната, своевременна и адекват-
на обратна връзка, е изключително важна за качеството и ефективността на учебния процес. чрез нея 
индивидите могат да преценят кога и до каква степен са постигнали предварително формулираните 
цели и са отбелязали успех и напредък. това води до повишаване на равнището на личната удовлетво-
реност, на компетентността и по-голяма увереност при дефинирането на бъдещи цели. обратната 
връзка, подчертаваща постигнатия личен прогрес в процеса на обучение, е изключително ефективна и 
стимулира индивидуално-личностното развитие. обратната връзка подчертава и стимулира инди-
видуалната самоувереност, насърчава аналитичното и критическо мислене, подобрява изпълнението 
на дейността и води до постигането на по-високи резултати в процеса на обучение.

Подобрението на ученическата нагласа спрямо ученето и промяната в поведението им неизбеж-
но ще се отнесе върху капацитета на учителите да използват технологиите, като ефективно педа-
гогическо средство.

днес, когато училищата разполагат с модерно оборудвани компютърни кабинети и учениците 
свободно използват компютърните технологии в ежедневието си, трябва да се търсят начини за 
интегриране на информационните технологии в другите предмети. те могат да бъдат в помощ на 
учебния процес по всеки предмет, да се използват като средство за онагледяване на преподавания ма-
териал и за самостоятелно усвояване на знания.

ит е предметът с най-динамично развиващото се съдържание. съвременният свят все повече се 
нуждае от хора, които не само умеят да използват готовите програмни продукти, но и способни да 
ги адаптират, променят и да създават такива.

това са част от мотивите ни – на първия автор – учител-ръководител и на вторите двама ав-
тори – ученици, като участници в проект „осигуряване на обучение на талантливи ученици за учас-
тие в ученическите олимпиади“ по програма „с грижа за всеки ученик“ – да разработим мултимедий-
на електронна тетрадка за усвояване и затвърдяване на правописни умения.

електронната тетрадка „уча лесно правопис!“ (Фигура 1) е разработена изцяло с възможности-
те на powerpoint и vBa (visual Basic for application). тя е предназначена за малките ученици от трети 
клас. с помощта й те ще запомнят лесно и трайно правописните правила, защото:

 y правилата са в рими;
 y примерите се запомнят лесно;
 y упражненията са забавни.

тя може да се използва при целодневното обучение и за самоподготовка у дома.
някои от акцентите, касаещи потребителския интерфейс на електронната тетрадка, са следните:
 y дизайнът е изчистен и наподобява лист от тетрадка. елементите за навигация са вградени на 

административно ниво, с използване на фигури и настройки в режим на Slide master. всички ге-
рои, използвани в проекта са авторски. 

 y Шрифтът на заглавията е ръкописен и това е специалното ни послание към малките ученици: 
да се научат да пишат не само вярно, но и красиво. 

 y изключена е възможността за преминаване между слайдовете при щракване с мишката на про-
изволно място върху слайда. за тази цел се използват само навигационни бутони.

Фигура 1. Електронната тетрадка „Уча лесно правопис!“
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електронната тетрадка „уча лесно правопис“ е софтуерен продукт, състоящ се от два модула – 
„е-тетрадка“ и „задачки-закачки“. всеки от модулите включва по няколко под-модула, предназначе-
ни за самостоятелна работа от ученика. 

интерактивните упражнения от модул „е-тетрадка“ следват темите от учебното съдържа-
ние по Бел.

Фигура 2. Модул „Е-тетрадка“

детето може да затвърди и провери знанията си за:
 y текст. изречение. дума. звук;
 y думи за учтивост. обръщение;
 y Правопис на гласните в думите;
 y Правопис на съгласните в думите;
 y думи със струпани съгласни;
 y корен на думата. сродни думи;
 y Представка;
 y наставка;
 y значение на думата. синоними;
 y съществително име;
 y членуване на съществителните имена;
 y местоимение;
 y глагол. лице и число на глагола. време на глагола;
 y спомагателен глагол съм;
 y Прилагателно име. степенуване на прилагателните имена;
 y Правопис на прилагателните с двойно -н-;
 y видове изречения.

всички теми са структурирани по идентичен начин. всяка от тях започва с правило, написано в 
рими и продължава с по няколко интерактивни слайда.

Фигура 3. Правилата в рими Фигура 4. Интерактивен слайд с тестови кутии за 
въвеждане на отговор (в примера детето трябва 

да подреди буквите така, че да получи дума)
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детето въвежда отговорите си в текстови кутии. Бутон с изображение с молив проверява дали 
отговорът е точен, а бутон с метличка изчиства текстовите кутии.

Фигура 5. Слайд с упражнение, изискващо подчертаване и ограждане с молив

При този вид упражнения, показани на Фигура 5, с щракване върху бутон от цветовата палитра 
горе на слайда, мишката се превръща в молив в съответния цвят. детето може да подчертава, зачер-
тава и огражда. При проверка се отваря форма за сравнение на отговора.

във всеки един момент на работа с електронната тетрадка потребителят получава обратна 
връзка: поздравление за точен отговор или подкана да помисли и да опита отново да реши задачата – 
при неточен отговор. смятаме, че децата не трябва да бъдат наказвани, а поощрявани и поради та-
зи причина в електронната тетрадка детето не е оценявано с цифрова оценка. 

винаги, когато детето се затруднява може да „поиска“ помощ от бухалчето, кацнало на дървото.

Фигура 6. Бухалчето, което е не само част от дизайна, 
води до слайд с помощна информация

Фигура 7. Съветите на бухалчето
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модул „задачки-закачки“ съдържа седем игри за затвърдяване на знанията по Бел:
 y къщата на гласните;
 y къщата на съгласните;
 y Приказните букви;
 y омагьосаната гора;
 y в света на прилагателните;
 y игрословица с награда;
 y главоблъсканица.

Фигура 8. Модул „Задачки-закачки“

с игрите „къщата на гласните“ и „къщата на съгласните“ детето може да провери знанията си 
за правописа. двете къщички са червена и синя, тъй като още в първи клас децата обозначават глас-
ните и съгласните в тези цветове при съставянето на звукови модели. 

Правила на играта: и двете игри се играят от двама играчи или от два екипа.

Фигура 9. Стартов екран на играта

Преди започване на играта играчите въвеждат в текстови кутии своите имена. При старти-
ране, имената им вече се виждат над прозорчетата на първи етаж от къщата. на прозорчетата на 
втория етаж са разположени бутони с въпроси. Първи играе играчът, чието име е изписано с розов 
цвят. въпросите могат да бъдат избирани произволно. При избор на въпрос, бутонът става неакти-
вен и не може да бъде избиран повторно. играчът, отговорил правилно има право да продължи да иг-
рае, докато не сгреши. При грешка следва смяна на хода. 
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Фигура 10. Бутончета с въпроси

в края на играта се излъчва победител.
в играта „Приказните букви“ участват двойките „а – ъ“, „в – Ф“ и „Б – П“. те „задават въпро-

си“ и детето трябва да отговаря с щракване върху правилния отговор, като прилага усвоените зна-
ния за правописа им.

Фигура 11. Екран от играта „Приказните букви“

играта „омагьосаната гора“ има за цел да забавлява детето с мисията „глаголите изпратили при-
лагателните имена в омагьосаната гора, защото смятали, че децата не ги познават и те са ненужни 
в речта. Покажи, че това не е така! Посочвай бързо само прилагателните имена и отговаряй на въ-
просите на глаголите!“. всяка погрешно посочена дума изчезва, а при всяко точно попадение се преми-
нава към следващ въпрос.

Фигура 12. Екран от играта „Омагьосаната гора“

„в света на прилагателните“ е игра, в която детето трябва да приложи на практика знанията 
си за съществителните и прилагателните имена. При щракване върху правилния отговор картинка 
детето печели точка и преминава на следващ въпрос.
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Фигура 13. Екран от играта „В света на прилагателните“

„главоблъсканица“ и „игрословица с награда“ проверяват знанията на учениците за правописа на 
„съмнителните“ гласни и съгласни и дават възможност да се допълнят и коригират пропуските в 
знанията. те са вградени в презентацията, за да може да се използват независимо от местоположе-
нието на файла източник.

Фигура 14. Главоблъсканица

условието на „главоблъсканица“ е следното: с помощта на картинките въведи липсващите бук-
ви на думите. Последните две букви на първата дума са първите две на втората. ако ги напишеш 
вярно, те ще се появят в „отговори“ и клетките ще променят цвета си.

Преминаването в следваща клетка става с клавиша Tab или с щракване с мишката в съответна-
та клетка.

„игрословица с награда“ е пъзел, който се нарежда при правилно решаване на игрословицата. в оц-
ветените полета детето трябва да въведе липсващите „съмнителни“ гласни или съгласни. При все-
ки правилен отговор се отваря част от скритата картинка-пъзел и броячът отчита по една точка.

Фигура 15. „Игрословица с награда“
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създаването на електронната тетрадка отне повече от три месеца. тя е реализирана с възмож-
ностите на mS powerpoint 2013 и vBa и mS excel 2013.

дизайнът и героите са конструирани с помощта на библиотеката от готови фигури и форми в 
powerpoint 2013. за постигане на максимално добър резултат някои от тях са редактирани, като е из-
ползвана функцията на програмата edit points.

Фигура 16. Инфографика в PowerPoint

всички теми от модул „е-тетрадка“ са създадени с код на vBa в powerpoint. 

Фигура 17. VBA

инструкцията option compare Text в началото на кода указва да бъдат проверявани само бук-
вите, въведени в текстовите кутии – тоест няма значение дали детето е писало с малки или глав-
ни букви (с изключение на упражненията, в които задължително трябва да се започне изречението с 
главна буква).

за създаване на „главоблъсканица“ и „игрословица с награда са използвани функцията за текст 
concatenate, логическата функция if, функцията Sum и условно форматиране на клетки.

Заключение
крайният резултат бе изключително удовлетворяващ. от една страна авторите на проекта 

развиха своите умения да конструират и създават впечатляващи графични форми, усъвършенства-
ха алгоритмичното си мислене, пишейки код на vBa и заслужиха грейналите очички на третокласни-
ците. а те, учениците от трети клас не искаха да се разделят с електронната тетрадка.
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Фигура 18. Тестване на продукта в реална учебна среда

Фигура 19. Тестване на продукта в реална учебна среда

Проектът „уча лесно правопис“ участва на национален кръг на олимпиадата по ит през месец 
май в град монтана. той бе класиран на трето място. но по-голямата награда бе, че преподаватели 
от Пловдивския университет поискаха разрешение да го разпространят, за да може да се използва в 
училищата.

проф . д-р коста Андреев Гъров, доц . д-р стефка Йорданова Анева, 
гл . ас . д-р Елена христова Тодорова
ПУ „П . хилендарски“, факултет по математика и информатика 

УЧЕБНО сЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ИНфОРМАЦИОННИ ТЕхНОлОГИИ В 
ПРОГИМНАЗИяТА

learning conTenTS in middle School informaTion Technology ProBlemS
Kosta andreev garov, Stefka yordanova aneva, elena hristova Todorova
Plovdiv university „Paisii hilendarski“, faculty of mathematics and informatics

* Авторите изказват благодарност към научен проект ИТ15-ФМИИТ-004 на Фонд „Научни изследва-
ния“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ за частичното финансиране на настоящата работа.

abstract: The good tradition and the experience acquired in the teaching of information Technology in 
Bulgarian schools provide the basis for creating the elements of methodology for Teaching the School Subject 
information Technology (iT). an important role in the iT learning process has problem solving. The problems’ 
suitable selection, structuring and combining in the acquisition, reaffirming and development of certain knowledge 
and skills, as well as the skillful application of the built knowledge and skills in solving practical problems which 



410

ОбразОвание и технОлОгии

provide grounds for the realization of inter-subject relations to other school subjects help for more effective and 
quality realization of the goals of the iT learning process. This current methodological work is dedicated to the 
problems in iT learning. Different classifications of problems are discussed which are adapted to the specifics 
of the iT learning contents in school. an important role is given to the classification of high school problems 
according to learning contents in studying the topic „computer Text processing“. over 20 specific examples and 
problems are discussed which can assist in the teaching of text processing. This work is intended for information 
Technology teachers.

Въведение
България има традиции в преподаването на информатика и информационни технологии в учи-

лище. учебният предмет „информатика“ е въведен като задължителен предмет в българското учи-
лище през 1986 г., а „информационни технологии“ (ит) – през 1994 г.

в новите учебни планове предметът „информационни технологии“ е предвиден за изучаване от 
1. до 12. клас на българското училище. През 2006 г. учебната дисциплина „информационни техноло-
гии“ започва да се изучава и в прогимназията (от 5. – 8. клас) като задължителна подготовка на обуче-
ние, а под формата на задължителноизбираема подготовка (зиП) – в началното училище. учебното 
съдържание на тази учебна дисциплина се променя много често поради бързото развитие на компю-
търната техника и компютърните технологии. натрупаният опит на преподавателите от сред-
ните училища при преподаване на информационни технологии дава възможност да се формират еле-
менти на българска методика на обучението по информационни технологии. в настоящата работа 
е направен опит да се класифицират и опишат типовете задачи, които се решават в обучението по 
информационни технологии в прогимназиален етап в българските училища.

Основна цел на обучението по информационни технологии в началния етап на българското учи-
лище e учениците да придобият първоначални познания и умения за работа с компютърни системи 
чрез прилагане на игрови подход в процеса на обучението. обучението по информационни техноло-
гии предлага една нова, нетрадиционна среда, която провокира знанията, уменията и въображение-
то на учениците с богатите възможности за разнообразни дейности, за реализиране на разнообраз-
ни проекти, за изпробване на варианти, за търсене на нови подходи, стратегии и решения. то благо-
приятства развитието на познавателни умения у обучаемите: планиране и структуриране на дей-
ността; търсене и използване на информация; вземане на решения чрез различни дейности, подходи и 
инструменти за решаване на проблеми от различни области.

обучението по информационни технологии в прогимназиален етап е насочено към:
 y овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина, които да 

са в съответствие с изискванията на информационното общество и адекватни на подготов-
ката на учениците в другите европейски страни;

 y изграждането на дигитални компетентности на ученика и приложението им в различни предмет-
ни области. тези базисни знания и компетенции са задължителна част от техническата грамот-
ност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота.

Постигането на знанията, уменията и отношенията, дефинирани в държавните образовател-
ни стандарти, гарантира възможността за решаване на практически задачи и активно използване 
на компютъра от учениците при усвояване на учебното съдържание и по други учебни дисциплини.

За задачите в училищния курс на обучение по информационни технологии
 y същност на понятието задача

Понятието задача се явява фундаментално в теорията на обучението. редица автори са прове-
ли множество изследвания, свързани с постановката на задачите, тяхната структура, методиката 
на обучение в решаване на задачи, типологии на задачите и др. важно място в тези изследвания заема 
изучаването на общото понятие задача, тъй като без него е невъзможно да се оценят характерис-
тиките на задачите в конкретните предметни области, включително и в обучението по информа-
тика и ит [1, 2, 3, 4]. след въвеждането на изучаването на предметите „информатика“ и „информа-
ционни технологии“ в училище са направени методически разработки, посветени на преподаването 
на тези предмети, в които се разглежда мястото и ролята на учебните задачи [3, 4]. една от първи-
те разработки, посветени на задачите по информатика и ит е [3].

Понятието задача е доста широко и понякога специфично дефинирано за конкретна наука. в пе-
дагогическата литература често се използва термина учебна задача, свързана с определена дейност и 
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конкретни действия, които ученикът осъществява, за да се придобият, затвърдят, повторят и об-
общят определени знания и умения.

oбучението по ит е насочено към усвояване на теоретични знания за дадена технология и прак-
тически умения за нейното използване. съществена роля в процеса на обучение по ит играе реша-
ването на различни задачи. техният правилен подбор, структуриране и съчетаване при придобива-
не, затвърждаване и развиване на определени знания и умения, както и умелото прилагане на форми-
раните знания и умения при решаване на творчески задачи, предразполагащи реализация на междуп-
редметни връзки с други учебни предмети способстват за по-ефективна и качествена реализация на 
целите на обучение по ит в прогимназиален етап.

специфики на задачите по информационни технологии
след въвеждане на изучаването на компютърните науки в средното училище започнаха и мето-

дически разработки, посветени на преподаването им. много от тях разглеждат мястото и ролята 
на задачите в обучението по информатика и информационни технологии. Първи опит в това на-
правление, отнасящ се за задачите по информатика е направен от доцент Петя асенова от нБу в 
[1]. През 2003 г. в [4], доцент даниела дурева от Юзу разглежда методически проблеми при решаване 
на задачи в училищните курсове по информатика и информационни технологии. Проф. коста гъров 
от Пу в [5] съставя системи от опорни задачи за подготовката на изявени и талантливи ученици за 
успешно участие в олимпиадите и състезанията по информатика и ит. от тези изследвания може 
да се направи извода, че задачите по информатика и ит имат свои специфични особености.

в обучението по информационни технологии задачите са свързани с последователност от дейст-
вия, които учениците трябва да изпълнят на компютър, за придобиването както на теоретични зна-
ния, така и на практически умения за работа с конкретен приложен софтуер. спецификата на тези за-
дачи се различава много от стандартните задачи по останалите учебни предмети – математика, фи-
зика, биология и др. решаването на задача по информационни технологии изискват предимно практиче-
ско изпълнение, което в много случаи е субективно. ето защо е разумно първите няколко задачи да се из-
пълняват след колективно обсъждане, при което се уточнява начина за изпълнение на всеки елемент от 
задачата. добре е да се акцентира на използването именно на новите усвоени знания и задачата да се ре-
ши точно със средствата, които са предназначени за това, а не на произволното Ӝ решаване. ролята на 
задачите по информационни технологии е от съществено значение. всяка задача помага за затвържда-
ване на знанията на учениците по конкретната тема и води до усвояване на специфични умения за ра-
бота с компютър, което може да се реализира само чрез изпълняване на много упражнения.

класификация на задачите по информационни технологии
задачите в дадена учебна дисциплина имат определени учебно-възпитателни функции, които 

можем да разделим на три вида – общообразователни, развиващи и възпитателни. общообразова-
телната функция на задачите по ит се определя от целите, задачите и учебното съдържание на 
учебната дисциплина.

в психолого-педагогическата литература е направена разнообразна класификация на задачите, из-
ползвани в учебните предмети. в [4] са направени различни класификации на задачите, адаптирани 
към спецификата на учебното съдържание по информатика и информационни технологии в училище:

 y класификация според учебното съдържание;
 y класификация според дидактическите цели, които се постигат с тяхното решаване;
 y класификация според извършените дейности от учениците за решаване на задачите;
 y класификация по сложност;
 y класификация по типа на познавателната дейност на учениците, необходима за решаването им;
 y класификация на задачите по информационни технологии според типа на извършваните ин-

формационни дейности:
 y операционални задачи;
 y концептуални задачи; 
 y основни практически задачи; 
 y съпътстващи практически задачи; 
 y задачи за курсови проекти.

1. задачите по информационни технологии според учебното съдържание
учебното съдържание по ит в прогимназиалния етап на обучение е представено чрез очакваните 
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резултати по теми за всяко от четирите ядра, определени чрез дои: компютърна система; инфор-
мация и информационни дейности; електронна комуникация; информационна култура.

в 5. клас акцентът в обучението по ит е върху изграждане на знания и умения за създаване на до-
кументи с графични обекти. в останалите теми акцентът е поставен върху изграждане на начални 
представи и придобиване на умения за използване на приложен софтуер, както и експериментиране 
при решаване на задачи, свързани с изучаваните учебни предмети в 5. клас.

в обучението по ит в 6. клас се акцентира върху изграждане на знания и умения за създаване на 
текстови и таблични документи и усвояването на основните операции с файлове. чрез останали-
те заложени теми се цели въвеждане в електронната комуникация и развиване на умения за обработ-
ка на графични изображения и използване на графични и анимационни ефекти при представяне на ин-
формация.

целта на заложените в 7. клас теми е изграждане на отговорно поведение към данните, които се 
обработват чрез компютърни системи, създаване на умения за работа в екип, зачитане на интелек-
туалната способност.

При изучаване на ит в прогимназиален етап са включени следните основни теми: компютър-
на система; работа с графични изображения; компютърна текстообработка; електронни таблици; 
компютърна презентация; интернет; интегриране на дейности и работа по проекти.

в настоящата разработката по-подробно са дискутирани задачите от темата „компютърна 
текстообработка“, като са представени и конкретни примери. 

задачите по информационни технологии според учебното съдържание за темата „компютърна 
текстообработка“ от 5. – 7. клас, могат да бъдат класифицирани в следните групи, задачи за:

5 . клас – формиране на умения и навици за въвеждане на текст, създаване и съхраняване на тек-
стов документ; редактиране на текст; форматиране на текст на ниво символ.

6 . клас – формиране на умения и навици за въвеждане на текст на чужд език; форматиране на 
текст на ниво абзац; вмъкване, форматиране и разполагане на графични изображения в текстов доку-
мент; форматиране на страница и отпечатване на текстов документ; редактиране на текст чрез 
прилагане на техниките за търсене и замяна.

7 . клас – вмъкване на специални знаци в текстов документ; създаване и оформление на таблици; 
вмъкване, форматиране и разполагане на графични елементи в текстов документ; обмен на данни 
между текстови документи.

в процеса на обучение могат да бъдат използвани различни учебни задачи за формиране и зат-
върждаване на конкретни знания и умения: по зададен образец; чрез използване на готов компонент 
от задачата; по зададено описание.

2. задачи за формиране на умения и навици за въвеждане на текст, създаване и съхраняване на 
текстов документ

Пример: въведете текста. съхранете набрания текст във файл с име zad_1.docx в папка на твър-
дия диск.

 

Пирамидите 
Единствените истински пирамиди, които някога са построени се намират в Египет, 
където те били погребалното място за владетелите по онова време в Египет – фараоните. 
Те са квадратни в основата си, с триъгълни стени. Трите пирамиди в Гиза са най-големите 
и най-хубавите по рода си. Великата пирамида на Кхуфу или Хеопс в Гиза, построена 
около 2650 преди новата ера е най-голямата и е едно от седемте чудеса на света. Тя 
представлява солидна маса от варовикови каменни блокове и покрива 5,3 хектара. 
Когато е била построена е била висока 147 метра и е строена 20 години. 
Входът на пирамидата е от северната страна и представлява малък коридор, който води 
през други камери към погребалната камера, дълбоко в пирамидата. 

Редактиране на текст
При разглеждане на тази тематика, на учениците могат да бъдат предложени следните варианти:
 y задачи за коригиране на допуснати правописни и пунктуационни грешки в текст;
 y задачи за допълване и разместване.

Пример: заредете файла с име zad_2.docx. редактирайте въведения текст, като отстраните 
правописните и пунктуационните грешки, както и неуместните повторения.
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Мама се прибира вечер късно от работа. Аз я чакам с нетърпение и се чуда защо 
закаснява. Стоплил съм вечерята и я слагам на масата. Подреждам вилици и чиний. 
След това расчиствам стаята си, и гледам телевизия. Щом тропне вратата аз веднага 
истичвам да я отвора. Мама се прибира уморена. Аз й носа чехлите, и взимам от нея 
покупките. След това вечеряме. Аз раздигам масата и накрая мия чинийте. 

Пример: заредете файла с име kapka.docx. редактирайте текста, като на мястото на указания 
символ в думите поставите липсващата буква(б или п).

Пример: заредете файла с име zad_3.docx. Подредете правилно изреченията, за да се получи смис-
лен текст.

3. Форматиране на текст на ниво символ
При разглеждане на тази тематика, на учениците могат да бъдат предложени следните вариан-

ти:
 y задачи за форматиране на текст по указан образец и списък с инструкции за прилагане на кон-

кретни форматиращи характеристики на текста;
 y задачи за форматиране на текст по указан образец, при които ученикът сам разпознава и при-

лага необходимите форматиращи характеристики;
 y задачи за форматиране на текст без указан образец, при които чрез посочени изисквания в за-

дачата се указва начина на форматиране на определени части от текста.
Пример: заредете файла с име zad_1.docx от папката, в която сте го съхранили. Форматирайте 

документа по указания начин и съхранете новополучения документ във файл с име zad_1_form.docx 
в папка на твърдия диск.

 

Пирамидите 
Единствените истински пирамиди, които някога са построени се намират в Египет, 
където те били погребалното място за владетелите по онова време в Египет – 
фараоните. Те са квадратни в основата си, с триъгълни стени. Трите пирамиди в Гиза са 
най-големите и най-хубавте по рода си. Великата пирамида на Кхуфу или Хеопс в Гиза, 
построена около 2650 преди новата ера е най-голямата и е едно от седемте чудеса на 
света. Тя представлява солидна маса от варовикови каменни блокове и покрива 5,3 
хектара. Когато е била построена е била висока 147 метра и е строена 20 години. 
Входът на пирамидата е от северната страна и представлява малък коридор, 
който води през други камери към погребалната камера, дълбоко в 
пирамидата. 

Пример: Наберете текста . Форматирайте го, като спазите следните изисквания и приложите 
посочените форматиращи характеристики: съществителните имена в текста направете в червен 
цвят, прилагателните – в зелен цвят, а глаголите в син цвят и наклонени . Подчертайте определи-
телния член .

 

Пъстрият кълвач се подпря на късата си опашчица, заби здравите си нокти в 
кората на дървото и заудря с якия си клюн. Младото дръвче потрепера. 
Пръснаха се ситни тресчици. Цял час кълвачът дълба в дървото и откри 
червеят злосторник. Листата на трънкосливката пак покриха птичата къщурка. 

4. Формиране на умения и навици за въвеждане на текст на чужд език
Пример: наберете текста от Фиг. 1. съхранете новополучения документ във файл с име zad_3.

docx в папка на твърдия диск.
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Фигура 1.

5. Форматиране на текст на ниво абзац
При разглеждане на тази тематика, на учениците могат да бъдат предложени следните вариан-

ти:
 y задачи за форматиране на текст по указан образец и списък с инструкции за прилагане на кон-

кретни форматиращи характеристики на отделните абзаци от текста;
 y задачи за форматиране на текст по указан образец, при които ученикът сам разпознава и при-

лага необходимите форматиращи характеристики;
 y задачи за форматиране на текст без указан образец, при които чрез посочени изисквания в за-

дачата се указва начина на форматиране на определени абзаци от текста.
Пример: заредете файла zad_3.docx от папката, в която сте го съхранили. Форматирайте въве-

дения текст по указания начин на Фиг. 1. съхранете новополучения документ във файл с име zad_3_
form.docx в папка на твърдия диск.

Пример: наберете текста. Форматирайте въведения текст по указания образец на Фиг. 2 и съх-
ранете във файл с име okeani_moreta.docx в папка на твърдия диск.

Фигура 2. Примерен модел на задачата

6. вмъкване, форматиране и разполагане на графични изображения в текстов документ
При разглеждане на тази тематика, на учениците могат да бъдат предложени следните вариан-

ти:



415

информатика и информационни технологии

 y задачи по образец;
 y задачи по зададена тематика и кратко описание.

Пример: наберете и форматирайте текста по указания модел на Фиг. 3. съхранете новополуче-
ния документ във файл с име zad_5.docx в папка на твърдия диск.

Фигура 3. Примерен модел на задачата

Пример: създайте новогодишна картичка. Потърсете в интернет подходящо графично изобра-
жение за вашата картичка и го вмъкнете в документа. съхранете получения документ във файл с 
име zad_6.docx в папка на твърдия диск.

7. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ
Пример: създайте текстов документ, състоящ се от три страници и представящ 3 оферти за 

екскурзии до Боровец, Пампорово и Банско – за 6а, 6б и 6в клас. Потърсете в интернет подходящи гра-
фични изображения за вашите оферти и ги вмъкнете в документа. съхранете получения документ 
във файл с име zad_7.docx в папка на твърдия диск. отпечатайте: 3 екземпляра от офертата за екс-
курзия за 6а клас; 1 екземпляр от офертата за екскурзия за 6б клас; 2 екземпляра от офертата за екс-
курзия за 6в клас.

8. редактиране на текст чрез прилагане на техниките за търсене и замяна
Пример: заредете файла zad_3.docx, от папката в която сте го съхранили. заменете всички сре-

щания на думата „lucky“ с „lucKy“. на колко места се извърши замяната? съхранете новополучения 
документ във файл с име zad_3_1.docx в папка на твърдия диск.

9. вмъкване на специални знаци в текстов документ
Пример: създайте нов текстов документ, в който изработете визитката по зададения образец. 

съхранете във файл с име vizitka.docx в папка на твърдия диск.

Фигура 4. Примерен модел на задачата

10. създаване и оформление на таблици
При разглеждане на тази тематика, на учениците могат да бъдат предложени следните вариан-

ти:
 y задачи за създаване и оформление на таблици по зададен образец;
 y задачи за създаване и оформление на таблици с текстово и графично съдържание по зададен об-

разец;
 y задачи за редактиране и форматиране на готови таблици чрез прилагане на техники за добавя-

не и изтриване на редове и колони, сливане и разделяне на клетки;
 y задачи за самостоятелно проектиране, създаване и оформяне на таблица в текстов документ.

Пример: в нов текстов документ създайте и форматирайте таблицата по зададения образец. 
съхранете новополучения документ във файл с име zad_8.docx в папка на твърдия диск.
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Таблица 1. Примерен модел на таблицата

Пример: в нов текстов документ създайте и форматирайте таблицата по зададения образец. 
съхранете във файл с име weather.docx в папка на твърдия диск.

Таблица 2. Примерен модел на таблицата

Пример: заредете файла weather.docx. редактирайте създадената таблица по зададения образец. 
съхранете във файл с име weather_2.docx в папка на твърдия диск.

Таблица 3. Примерен модел на таблицата

Пример: заредете файла rilski_ezera.docx, съдържащ текстова информация и снимков материал за 
седемте рилски езера. Прочетете внимателно текста. открийте и изберете няколко показателя с 
характеристики на езерата, като извлечете нужната информация от текста за всяко едно от тях. 
използвайки събраните данни, в нов текстов документ проектирайте и създайте таблица, пред-
ставяща обобщена информация за седемте рилски езера по избраните характеристики. съхранете 
във файл с име table_rilski_ezera.docx в папка на твърдия диск.

11. вмъкване, форматиране и разполагане на графични елементи в текстов документ. изработ-
ване на графични схеми

При разглеждане на тази тематика, на учениците могат да бъдат предложени следните вариан-
ти:

 y задачи за изработване на текстови документи, съдържащи художествен текст, рамка, тек-
стово каре;

 y задачи за ръчно изработване на графични схеми и прилагане на техниката за групиране;
 y задачи за изработване на графични схеми с използване на готовите шаблони от Smartart graphic.

Пример: създайте нов текстов документ, в който изработете примерния рекламен плакат от 
Фиг. 6. съхранете във файл с име reclama.docx в папка на твърдия диск.
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Фигура 6. Примерен модел на рекламен плакат

Пример: създайте схемата и съхранете във файл с име zad_9.docx в папка на твърдия диск.

Фигура 7. Примерен модел на схемата

Пример: създайте графична схема по зададения модел на Фиг. 8 като използвате готовия шаблон 
hierarchy от Smartart graphic. съхранете във файл с име zad_10.docx в папка на твърдия диск.

Фигура 8. Примерен модел на графична схема

Пример: създайте графича схема по зададения модел на Фиг. 9 като използвате готовия шаблон 
pyramid list от Smartart graphic. вмъкнете, форматирайте и разположете графичните изображения 
и стрелките, както е показано на образеца. добавете художествен текст за заглавие. съхранете във 
файл с име shema.docx в папка на твърдия диск.

Фигура 9. Примерен модел на графична схема
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Пример: създайте графича схема по зададения модел на Фиг. 10 като използвате готовия шаблон 
picture accent process от Smartart graphic. добавете художествен текст за заглавие. съхранете във 
файл с име shema.docx в папка на твърдия диск.

Фигура 10. Примерен модел на графична схема

12. обмен на данни между текстови документи
Пример: да се създаде нов текстов документ vodi_bg.docx, който съдържа цялата информация от 

файловете vodi.docx и table.docx, и частта от файла ezera.docx, оцветена в светло синьо.

Фигура 11. Съдържание на файла vodi.docx

Фигура 12. Съдържание на файла table.docx

Фигура 13. Съдържание на файла ezera.docx
Заключение
с помощта на задачите в обучението по информационни технологии в прогимназиален етап се 

постигат следните основни резултати:
 y запознаване с функционалната специфика и възможности на съвременните компютърни сис-

теми, както и с предназначението на операционната система;
 y формиране на знания относно основните части на компютърната система и тяхното функ-

ционално предназначение;
 y запознаване с файловата организация на данни, използвана в компютърните системи за съхра-

нение и управление на информацията и формиране на практически умения за извършване на ос-
новни операции с файлове при работа с различни носители на информация;

 y формиране на познания относно предназначението и овладяването на основни функционални 
възможности на програмите за компютърна графика, текстообработка, електронни таблици 
и презентации;
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 y формиране на практически и приложни умения за създаване и обработване на текстови изобра-
жения, графични изображения, електронни таблици, компютърни презентации чрез прилагане 
на основни функционални възможности на потребителски продукти с общо предназначение;

 y формиране на знания и практически умения, свързани с прилагане на основни начини за търсене, 
използване, обработване и комбиниране на информация при решаване на учебни задачи;

 y формиране на практически и приложни умения в областта на компетентно използване на ин-
формационните и комуникационните технологии и експериментиране с информация в тек-
стов, табличен, графичен и мултимедиен формат при решаването на проблеми от различен 
характер;

 y формиране на знания и умения за ползване на основни услуги и приложения в интернет;
 y формиране на умения за търсене, подбор и съхраняване на подходяща информация в интернет с 

цел нейното използване при решаване на учебни задачи, зачитайки и спазвайки авторски права;
 y овладяване на техники за интегриране на обекти между различни приложения и формиране на 

умения за създаване, редактиране и форматиране на интегрирани документи;
 y Формиране на умения за правилен подбор и аргументиране на избора на подходящи информа-

ционни средства при решаване на образователни задачи самостоятелно и в екип;
 y развитие и усъвършенстване на знанията и уменията на учениците при изучаване на допълни-

телни дейности, за които са необходими нови знания и умения;
 y насърчаване на учениците за изследователска дейност и творческо прилагане на формираните 

знания и умения при решаване на реални практически задачи;
 y обобщаване на знанията и тяхното практическо приложение при решаване на проблеми от ре-

алния живот и ежедневие;
 y формиране на знания и умения за анализиране и съпоставяне на различни гледни точки и реша-

ване на задачи в различни варианти;
 y развитие на умения за работа в екип и сътрудничество при разработване на групови проекти.

други подобни примерни задачи по ит за темата „компютърна текстообработка“ в прогимна-
зиален етап са реализирани от авторите на статията в учебни помагала [6], [7], [8].
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Увод
През учебната 2014/2015 година в чсоу „св. георги“, софия, продължи въведената предните го-

дини практика на съпътстващо интегрирано обучение [1]. в тази рамка беше замислен експеримент, 
интегриращ обучението по математика, философия и история, с широко използване на информа-
ционни технологии. изборът на тема – Питагорейците – не беше случаен: основополагащи категории 
в днешно време са свързани с думи като дигитализация, интелектуална собственост, демокрация, 
какъвто и смисъл да влага всеки от нас в тях. и докато за демокрацията повече или по-малко се знае, 
че е наследена от гръцката и елинистичната епоха, то дигитализацията като глобално социално 
явление изцяло се приписва на последните няколко десетилетия, а за драматичните събития около 
правото върху интелектуални продукти от онова време въобще малко се знае и почти не се говори 
в училище. в първоначалния замисъл на проектно-ориентираната инициатива Питагорейците 
влизаше разширено обсъждане на философските и нравствени първоизточници за споменатите 
категории векове назад в развитието на човешката цивилизация. 

По субективни причини инициативата, замислена като проектно-ориентирано обучение, се 
ограничи до проектно-базирано обучение (вж терминологичната бележка в края на статията) във 
факултативната дисциплина математика – занимания по интереси (мзи), водена от първия автор. 
независимо от този ограничен формат, всички елементи на интегрирания подход бяха широко 
застъпени, което ще проличи от по-нататъшното изложение. 

Параметри на експеримента 
Планираният обучаващ експеримент беше проведен в края на първия и началото на втория срок 

в два пети класа. съставена бе процедурна матрица за проектно задание Питагорейците, част от 
която изглежда така: 

(1) елементи от учебното съдържание, необходими за реализиране на проектното задание: 
 y по математика: фигурни числа, делимост, прости числа;
 y по информационни технологии: изготвяне на презентация; 
 y по история: гръцката цивилизация; 
 y по философия: мироглед, научна представа за света.

(2) План-график: 
 y изучаване на темите от учебното съдържание: 15 декември – 15 януари;
 y поставяне на заданието, вкл. разпределение на учениците в екипи: 19 януари; 
 y събиране и обработка на информацията: 19–22 януари; 
 y консултации върху проблеми, поставени от учениците: 20–26 януари;
 y организация на представянето, анализ и оценяване на заданията: 26–28 януари; 
 y контролни тестове: 10 февруари. 

(3) методика за конструиране на системата задачи: 
 y задачи 1 и 2 са репродуктивна работа върху теми, разглеждани в часовете по мзи; 
 y задачи 3 и 4 са с елементи на самостоятелно търсене и интерпретиране на материали от раз-

лични източници (статии).
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(4) индикатори за прогрес: 
 y степен на развитие на репродуктивни умения по задачи 1-2;
 y формиране на знания от междупредметни области, представени в единен формат при задачи 3-4. 

(5) макет за представяне на материалите:
 y писмено решени задачи 1-2;
 y графично онагледяване и компютърна презентация;
 y преразказ, кратко съчинение или есе . 

системата от задачи 
конструирането на системата от задачи имаше многопосочен план. Първите две задачи тряб-

ваше да подпомогнат осмислянето на някои понятия от аритметиката в структурно отношение. 
в задача 3 се очакваше учениците да направят проучване на даден текст, след това да свържат поня-
тията, разгледани в първите задачи с конкретна историческа епоха. задача 4 е формулирана пределно 
общо и позволява активните ученици да се изявят многостранно. като Приложение в края на ста-
тията поместваме задачи от няколко проектни задания, придружени със съответните коментари. 

Подготвителният етап
темите, разглеждани в часовете по мзи, включени в проектното задание, развиваха идеи, 

представени накратко в другата факултативна математика, преподавана на английски език. 
квадратните и триъгълните числа са въведени още в първия урок. Пак там са въведени понятията 
кратно, редица, член на редица, както и някои начини за генериране на последователни членове на ре-
дица [2]. това ни даде възможност бързо да развием в дълбочина идеите на питагорейската школа, 
следвайки класическото представяне на ван дер варден [3] и стройк [4]. 

основната подготвителна работа се реализираше с решаване на задачи и коментари. в 5. клас не 
се очаква учениците да правят строги доказателства. темите за фигурни числа, обаче, позволяват 
да се правят обосновки на основата на визуализация, които имат важно мирогледно значение в 
контекста на конкретната проектно-базирана инициатива. един пример: твърдението, че всяко 
квадратно число е сбор на две последователни триъгълни числа, има простичко онагледяване, което 
позволява от няколко индуктивни стъпки да се направи общото заключение. 

учениците имаха възможност самостоятелно да експериментират върху специално подготвени 
работни листове, а също да проучат конкретни въпроси по предоставени им текстове. работеха 
по двама-трима в екипи, които сами сформираха. допълнително предимство беше провеждането 
на част от часовете в компютърен кабинет, където се ползваха отворени образователни ресурси, 
например сито (решето) на ератостен (http://www.visnos.com). 

коментарите към задачите имаха за цел да направят връзка на математическата част от 
проектно-базирана инициатива с философско-етични въпроси и непреходни ценности. особено 
място беше отделено на общочовешкото значение на отделянето на математиците от 
питагорейската школа. надълго беше разяснявано значението на интелектуалните постижения 
в цивилизационен план, както и важността на уважението към чуждия интелектуален продукт. 
с нравоучителните коментари не постигнахме кой знае какви резултати: поне половината от 
представените презентации бяха непосредствено свалени от мрежата и представени без да се 
упоменава, че екипът не е имал и най-малък авторски принос. Подобни тенденции по принцип не 
толерираме, но тази година нямахме сериозни постижения в борбата с тях. все пак имаше и някои 
оригинални разработки, за което ще пишем в следващата секция. 

Ученическите разработки 
най-добрата работа беше на екип 3, където е изготвена и единствената изцяло оригинална 

презентация. това не бе изненада за нас, понеже в този екип участваше най-изявената ученичка по 
математика в петите класове. работено беше по задача 1. По задача 2 бе извършена съответната 
проучвателна работа и бе даден отговорът. По време на представянето с навеждащи въпроси от 
наша страна установихме, че наследеният от питагорейците отворен проблем за безкрайността 
на „хитрите числа“ (виж приложението) също е известен на учениците от екипа. При задача 3 
нямаше ясна формулировка на твърдението, нито идея за обосновка, но това не може да се разглежда 
като сериозен пропуск, понеже материята никак не е лека. По задача 4 беше направена много кратка 
бележка, но тя имаше достойнствата на индивидуално преработена и осмислена информация. 
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ЗАДАЧА №2

КОЛКО СА ТРИЦИФРЕНИТЕ КВАДРАТНИ 
ЧИСЛА?

10.10=100
11.11=121
12.12=144
13.13=169
14.14=196
15.15=225
16.16=256
17.17=289
18.18=324
19.19=361
20.20=400

21.21=441
22.22=484
23.23=529
24.24=576
25.25=625
26.26=676
27.27=729
28.28=784
29.29=841
30.30=900
31.31=961

22

Фигура 1. Екран от презентацията на екип 1

в екипи 1 и 4 беше извършена някаква работа по задачи 1 и 2 (Фигура 1), в която нямаше доста-
тъчно обосновки. всички екипи, обаче, имаха какво да разкажат във връзка със задача 4. 

наблюденията върху представянето на екипите по време на колоквиума ни отказа от 
планираното тестово изпитване, където трябваше да установим с тест онова, което и така беше 
очевидно – учениците не бяха усвоили математическото съдържание от темата до ниво, позволяващо 
решаването на задачи от разглеждания вид. от друга страна, множеството примери, коментари, 
проучвателна и експериментална работа бяха спомогнали за изграждането на някаква представа за 
времето на Питагор. ние решихме да анализираме каква информация за Питагор и школата му е 
впечатлила учениците и е останала по-трайно в представите им. за целта седмица след проведения 
колоквиум възложихме на учениците да напишат кратко есе на тема Питагорейците и числата. 

Анализ на есетата 
есета представиха дванадесет ученици. Писмените работи нямаха структуриран вид (Фигура 

2), но информацията в тях можеше ясно да бъде тематично обособена по следния начин: 
 y фигури и числа;
 y морални категории;
 y Питагор – семейство и живот;
 y Питагорейската школа. 

Фигура 2. Откъс от есето на ученика S10
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освен това всяко от горните тематични направления съдържаше детайли, които даваха 
възможност за допълнително структуриране по няколко конкретни въпроса. статистическо 
разпределение по тематични направления представяме в хистограма 1.    

Хистограма 1. Тематично разпределение на информацията от есетата

статистиката от първото тематично направление Фигури и числа показва, че 11 (от общо 12) 
ученици споменават триъгълните числа. част от тях правят опит да дадат дефиниция, а друга – 
да визуализират с конкретен пример. в това направление изненадва единственото споменаване на 
квадратните числа. двата типа фигурни числа бяха равнопоставени в часовете мзи, също и по 
предмета математика на английски език. освен това много от обосновките изискваха съвместно 
разглеждане на триъгълни и квадратни числа. нямаме обяснение защо учениците са се впечатлили от 
триъгълните, а са пренебрегнали квадратните числа. 

в тематично направление фигури и числа сме разпределили и бележките за „гащите на Питагор“ – 
популярна визуализация на Питагорова теорема. теоремата беше споменавана често по време на 
колоквиума и също в 50% от есетата под една или друга форма. някои ученици са дали вербално 
описание, други са направили рисунка, а най-често рисунка, придружена с формула (Фигура 3). 
Питагоровата теорема не беше преподавана в подготвителната фаза – този материал се изучава 
по българската програма в 9. клас. но практически всяка статия за Питагор, появяваща се на 
първите страници при търсене в мрежата, съдържа теоремата и в повечето случаи се придружава 
със съответния чертеж. изводът е един: в тази възрастова група трайни знания се получават 
при сполучливо съчетание на атрактивното наименование със запомняща се визуализация. след 
колоквиума направихме обстоен коментар върху ролята и мястото на питагоровата теорема като 
паметник на световното културно-историческо наследство. 

 

Фигура 3. „Гащите на Питагор“ в две есета.

в тематично направление морални категории сме класифицирали споменаването на простите, 
съвършените и „хитрите“ числа. в половината от есетата, където е застъпено това направление, 
трите типа числа вървят в пакет: според нас това е съдържателна връзка на моралните категории 
с тяхната питагорейска „дигитализация“. важно е да се отбележи, че „хитрите числа“ са въведени 
като работно понятие в часовете по мзи, и такова понятие не може да се намери в мрежата. 
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затова знанията за тези числа са формирани единствено по време на подготвителната работа. 
някои ученици са се опитали да дадат и описание (близко до определението) на трите типа числа. 
Предвид това, че есетата са написани седмица след проведения колоквиум, и фактът, че в над 50% 
от писмените работи се съдържат кратки описания, може предпазливо да твърдим, че знания от 
групата морални категории са усвоени, улегнали и сравнително дълготрайни. 

тематичното направление Питагор – семейство и живот в проектното задание кореспондира 
със задача 4. едни и същи ученици са споменали, че Питагор е взел участие в олимпийските игри и 
това, че майка му е била известна с хубостта си. Половината от тези ученици са посочили, че той е 
родом от о-в самос. трябва да подчертаем, че не сме имали предвид точно тези детайли, когато сме 
планирали проектно-ориентираната инициатива. така възниква друг съдържателен въпрос: какви са 
страничните познавателни ефекти от самостоятелното събиране на информация от учениците; 
доколко флуктуациите могат да се впишат в първоначалната идея на проектно-ориентираната 
инициатива. 

наблюдението върху хистограма 1 показва, че само в две есета се споменава за Питагорейците 
като школа, занимавала се основно с математически търсения. за сравнение в 50% от есетата 
Питагор се определя като пророк и мистик (Фигура 4), основател на философската школа, (това 
явно е реминисценция от работата по предоставените на учениците текстове [3]). Подобен 
резултат слабо кореспондира със статистиката към темата фигури и числа и нейната компонента 
триъгълни числа, което ни довежда до извода, че у учениците е останала по-скоро обща представа за 
мирогледа на Питагор. и тук фиксираме феноменът на атрактивното наименование със запомняща 
се визуализация, този път свързан с пентаграма като символ на школата. 

Фигура 4. Част от есе: Питагор – гениален пророк.
Изводи 
счита се, че математическите понятия, свеждащи се до междупредметни понятия, ... срещат 

най-големи трудности при усвояването от учениците [5]. нашият обучаващ експеримент по-
твърждава такова заключение. освен това процесът на формиране на междупредметни понятия 
трябва да включва интеграция на понятия от различни учебни предмети и интеграция на научното 
понятие и житейската представа на ученика за него [ibid.]. това условие беше изпълнено в нашето 
проектно-базирано експериментално обучение. Формиране на нови математически знания не беше 
предвидено, а осветляването и задълбоченото представяне на отделни теми от програмата по 
математика се правеше в непринудена атмосфера, където учениците, проявяващи повишен интерес, 
можеха да дискутират и свободно да представят идеите си. 

от направения съдържателен анализ на есетата можем да заключим, че в проведеното проектно-
базирано обучение, освен понятието триъгълни числа, учениците най-много са се впечатлили от 
житейската биография на Питагор, както и от „дигитализацията“ на определени морални категории. 

знанията в другите тематични направления са спорадични. но когато правим общи изводи за 
ефективността на експерименталното обучение, трябва да подчертаем, че в 5. клас учениците 
нямат изградени умения за представяне на знанията си, особено по математика. работата в клас 
показа, че има много недоизказано знание от синтетичен тип. средствата за изказването му на тази 
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възраст липсват. очакванията ни, че имайки свобода на изразяване, учениците ще покажат повече 
знания, частично се оправдаха. в есетата се прилагаха синтетични изразни средства. например за 
„гащите на Питагор“ освен рисунка се добавяха формули, произведени с наличните знания, като 
степенуването се заменяше с двойно умножение. тук ще вметнем възклицанията и изненадата на 
ученичките S9 и S12, когато разбраха, че по математика ще бъдат „изпитвани“ чрез есе: те очакваха 
да решават задачи или „да попълват“ тест. 

за наше съжаление работата по презентациите не беше извършена на необходимото ниво. за 
това негативна роля имаше ограничението на формѝта: планираното като проектно-ориентирано 
и интегрирано обучение беше реализирано като проектно-базирано. в тази връзка считаме, че бе 
пропусната възможността да се покаже на учениците как една презентация допълва и обогатява 
изразния апарат, използван при ежедневното общуване или в клас по някой конкретен предмет. 
опитът ни с по-големите ученици в това направление е положителен. надяваме се, че в следващи 
проектно-ориентирани инициативи по тази благодатна тема ще преодолеем споменатите слабости 
от организационен и методически характер. 

Терминологична бележка 
ние разграничаваме проектно-базираното и проектно-ориентираното обучение по няколко 

основни признака. Проектно-базираното обучение цели формирането на знания и умения по 
определен предмет, например физика [6], реализира се в класно-урочна форма. Придобиваните по 
този начин знания и умения са от аналитичен тип. тези знания и умения се прилагат и проверяват 
в същия контекст, в който са формирани. накратко, проектно-базираното обучение оперира в 
същия образователен контекст, както традиционното, надграждайки го с нов тип дейности. това 
обучение може да бъде основна форма за изграждане и формиране на знания и умения. 

Проектно-ориентираното обучение се реализира предимно във факултативни и извънкласни 
форми чрез междупредметни дейности. образователните цели на проектно-ориентираното 
обучение са изграждане на връзки между аналитичните знания, изградени по отделните предмети, 
и развитието им в знания и умения от синтетичен тип. за да се постигне синтезът, знанията 
и уменията трябва да бъдат многофункционални и преносими, т.е. у обучаемите да се формират 
компетенции. това може да стане в междинен етап – деконтекстуализация: приложение на вече 
изградени знания и умения в нов контекст, различен от този на формирането им. проектно-
ориентираното обучение има спомагателна форма и допълва традиционното, предоставяйки 
платформа за деконтекстуализация на знанията и уменията на учениците [7]. 
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Приложение – проектното задание
всички екипи имат една и съща последна 
задача 4 . какво знаете за епохата на Питагор. как питагорейците са се опитвали да изградят по-

знанието за света? 
По-долу поместваме някои от различните задачи, включени в проектните задания за екипите. 

двойната номерация х-у означава задача х за екип у.
задача 1-1. определете квадратните числа. какви закономерности има при определянето 
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(рекурентно term-to-term, и директно position-to-term).
задача 2-1. колко са трицифрените квадратни числа?
задача 3-1. в коя научна школа са въведени квадратните числа? има ли други цивилизации от древ-

ността, където са били разглеждани свойства на квадратните числа? 
коментар. темата за рекурентно, т.е. term-to-term, и директно, т.е. position-to-term, задаване на 

редица е изучаване във факултативната дисциплина математика на английски. там се въвеждат ква-
дратните и триъгълните числа. в проектно-базираната инициатива Питагорейците фигурните 
числа са въведени като геометричната част от по-общата представа на питагорейците за света. 
екип 2 имаше аналогични задачи за триъгълните числа. 

задача 1-3. определете простите числа. какво е разпределението на простите числа в стотици-
те до 1000? 

задача 2-3. колко са „хитрите“ числа до 100? какъв нерешен проблем е свързан с „хитрите“ числа?
задача 3-3. в коя научна школа са въведени простите числа? обосновете безкрайността на мно-

жеството на простите числа. 
коментар. от математическа гледна точка това е най-тежкото задание. При работата вър-

ху първите две задачи учениците ползваха отворения образователен ресурс решето на ератостен.
въведеното работното понятие „хитро число“ за число, на което двете съседни естествени 

числа са прости, позволи да избегнем понятието прости числа близнаци. с операционализацията на 
това понятие учениците се справиха бързо. Предимство при въвеждането на „хитрите числа“ беше, 
че в изследователското търсене при задача 2-3 учениците се съсредоточаваха върху брой на числа, 
а не на двойки числа. освен това лесно се формулира и една нерешена до днес задача от времето 
на Питагор: краен брой ли са „хитрите числа“? По-съществен мотив за въвеждането на такова 
понятие беше да се допълни спектъра на нравствени категории, свързвани от питагорейците с 
числата: прости (в смисъл на първични), съвършени, приятелски.

задача 1-4. определете съвършените числа. кое е третото съвършено число? обосновете резул-
тата си. 

задача 2-4. колко са числата с излишък от 31 до 50? 
задача 3-4. в коя научна школа са въведени съвършените числа? какви нерешени проблеми за съвър-

шените числа са останали от времето на Питагор?
коментар. в откъсите от книгата на ван дер варден [3], които бяха раздадени на екипите за 

проучване, се споменава за божествения характер на единицата. в обсъжданията се спряхме и на 
разочарованието на питагорейците, когато се установило, че не всички величини могат да бъдат 
съизмерени. така „дигитализацията на света“ се оказала теоретически невъзможна за питагорейците. 
към днешна дата „дигитализацията на света“ също среща определени проблеми. в тази връзка 
нашето нравствено послание към децата беше, че не бива прекалено да се фаворизират цифровите 
технологии. 

Атанаска стоименова Пенева
ОУ „Проф . Иван Батаклиев“, град Пазарджик

„слИВИ ЗА сМЕТ“ – НОВ ПРОЧИТ НА ПРИкАЗкАТА

„PlumS for garBage“ – a neW Way of reading of The STory
atanaska Stoimenova Peneva 
Secondary school „Prof . ivan Batakliev“, Pazardzhik

abstract: The current report includes a description of an idea conception – its occurrence and implementation; 
its interactive methods and approaches to reflect the environment issues which are exciting for a group of students of 
„ivan Batakliev“ primary School. The idea of the project co-operates with other subjects in the educational process 
and accomplishes a connection with subjects as environmental sciences, chemistry and home and techniques. 
The students made a research and received answers about recycling techniques, ways to separate garbage, where 
to throw our garbage and what kind of rubbish it could be. The implication of the application, which is already 
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made, is that the little steps we take now with the thought about environment in our minds would save everyone 
of us in the future!

The idea of these activities is to increase students’ interest for the subject information Technologies; to learn 
more about environmental culture and face the fact that tells us why is important to recycle the garbage; and how 
to entertain the students in a profitable way in their spare time. 

Keywords: environment, multimedia application, ecology, city landfill

настоящият доклад включва описание на идейната концепция – нейното възникване и осъщест-
вяване; интерактивните методи и подходи за отразяване на екологичните проблемите, вълнуващи 
ученици от оу „Проф. иванБатаклиев“. идеята на проекта кореспондира с други учебни дисциплини 
и така се осъществява между предметна връзка с предметите човекът и природата, химия и опазва-
не на околната среда и домашен бит и техника. учениците проучиха и получиха отговори на въпроси 
относно технологии за рециклиране, начини за сепариране, къде и какви отпадъци да изхвърляме. из-
водът от вече готовото мултимедийно приложение е, че малките крачки днес с мисъл за природата, 
биха спасили всички ни в бъдеще!

дейностите са насочени към повишаване интереса на учениците към учебния предмет информа-
ционни технологии; към обогатяване на екологичната култура и запознаване с ползите от рецикли-
рането на отпадъците, към занимания, осмислящи свободното време на учениците.

През последните години с нарастването на населението се увеличава силно необходимостта от 
стоки и услуги. концентрацията на населението в определени области създава проблеми с изхвърляне-
то на отпадъците и необходимостта от суровини за производство. икономическият растеж е пряко 
свързан с експлоатацията на природните суровини и влагането им в производството. При това една 
голяма част от ресурсите се губи безвъзвратно. в един по-кратък период от време липсата на доста-
тъчно суровини би довело до икономическа рецесия. ето защо планирането и управлението на ресур-
сите и тяхното ефективно използване чрез рециклиране и повторна употреба е от голямо значение. 

в днешно време важността на рециклирането се разбира все повече от обществеността и свър-
заните с тази тема въпроси са обект на визуализиране в този мултимедиен продукт. 

целта е да се създаде филм, съобразен с регламента на олимпиадата по информационни 
технологии:в разработката на проекта могат да участват до двама ученици. всеки участник има 
право да участва само с един проект. 

Под проект се разбира „компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт“. 
той може да бъде разработен по едно от следните направления за участие в олимпиадата по ит в група 
(v-viii клас): уеб сайт или мултимедия. участниците избраха да се представят в направление мулти-
медия. за повече информация: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/archive/it2015/reglament_iT_2015_final.pdf 

целта на проекта е да се приобщят учениците към проблемите на природата и да се убедят, че 
има алтернативни начини за намаляване на отпадъците. През последните години с нарастването на 
населението се увеличава силно необходимостта от стоки и услуги. концентрацията на население-
то в определени области създава проблеми с изхвърлянето на отпадъците и необходимостта от су-
ровини за производство. икономическият растеж е пряко свързан с експлоатацията на природните 
суровини и влагането им в производството. ето защо планирането и управлението на ресурсите и 
тяхното ефективно използване чрез рециклиране и повторна употреба е от голямо значение. 

дейностите, извършвани в свободното време на младите хора, са важен социализиращ фактор. за 
да видим дали наистина сме подготвили нашите ученици за успешна реализация, е необходимо да моти-
вираме тяхното ниво на ангажираност в извънкласни дейности, конкурси, състезания и олимпиади. ко-
гато учениците имат достъп до подобни възможности, те могат да развият творчески умения и да 
съберат опит, който ще ги подготви за реалния живот след училище. затова е необходимо училище-
то да бъде ангажирано с организирането на интересни и полезни занимания в свободното време на уче-
ниците. в извънкласните срещи участваха група ученици от оу „Проф. иван Батаклиев“ и разработи-
ха множество мултимедийни приложения. настоящият доклад представя готовия мултимедиен про-
дукт на учениците георги гюров и михаил Перничев от оу „Проф. иван Батаклиев“, предназначен за 
участие в олимпиадата по информационни технологии за учебната 2014/2015година.

Тематика
темите и занятията в свободното време на учениците трябва да са ориентирани към потреб-

ностите им и към въвеждане на съвременните информационни технологии като съществен елемент 
от организацията на извънкласната дейност. въвеждането на нови методи и съвременни техниче-
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ски средства в процеса на обучение са важна предпоставка за повишаване на неговото качество. ин-
формационни технологии е една от значимите дисциплини, чието изучаване има съществен принос 
в създаване на знание за света и живота. масовото навлизане на електронните технологии във всич-
ки сфери на обществения живот поставя пред съвременното обучение на учениците от прогимна-
зиален етап нови предизвикателства, на които образованието по информационни технологии тряб-
ва да отговори адекватно. 

темата за сметището около Пазарджик и рециклирането на отпадъците бе провокирана от лю-
бознателността на двама ученици от 7 клас, които проявиха интерес и желание да научат повече за 
това какво се рециклира в Пазарджик. така се роди идеята да се създаде образователният филм: „сли-
ви за смет – новият прочит на приказката“. крайна цел: участие в националната олимпиада по ит.

Цели на извънкласната дейност
една от основните цели на извънкласното обучение е да подхранва импулси за съзидание, изслед-

ване, експериментиране и самоизява на талантливите ученици. организираното извънкласно обуче-
ние и подготовката за олимпиадата по ит може да ориентира към „творчески дух“ на преподаване и 
усвояване на научни и технологични знания. за разлика от традиционното обучение, това обучение 
се основава на „ученето чрез откриване“ и на активната позиция на учениците. то е насочено към 
конвергентното и дивергентното развитие на учениците и в този смисъл в него е заложена много 
по-голяма ефективност за подкрепа и развитие на даровитите ученици. 

главната цел на извънкласната дейност, представена чрез интересна тема, дава възможност за 
формиране на творческо мислене и повишаване интереса към ученето. разнообразните задачи на из-
вънкласната дейност, използването на интерактивни методи, на средствата на ит, създават перс-
пектива за формиране на личности с екологично самосъзнание, които съчетават научното знание с 
потребността от творческа изява и практическото приложение на готовите продукти.

Образователни
 y Придобиване на знания за работа със следните софтуерни продукти – adobe рremiere pro и 

Windows movie maker.
 y събиране на голяма по обем информация, от която да се изберат и подредят по подходящ на-

чин видео кадри, снимки и текст.
 y да се научат двамата учениците правилно да заснемат с видеокамера, фотоапарат, да запис-

ват звук чрез диктофон, да монтират видеокадри и да прибавят звук към тях.

Възпитателни 
 y отстояване на собствена позиция по темата – замърсяването и рециклирането на отпадъци 

в родния край.

Развиващи 
 y развиване на умения за комплексна работа с различни софтуерни продукти;
 y изграждане на умения за екипна дейност с помощта на сътрудничеството и взаимодействието.
 y заснемане на интервюта с експерт от община Пазарджик, с цел отстояване на гледна точка.
 y Полученото познание и опитът се прилагат на ново равнище – създава се продукт, който е 

плод на събрана и съхранена информация, на нови знания, придобити в процеса на работа с но-
вите софтуерни продукти.

Подходи и методи – за повишаване на ролята на извънкласната дейност и за приложение на ит в 
живота на учениците съществена роля играят:

 y работа в екип –и двамата ученици екипно зааснемаха и мотнираха видеото;
 y споделяне на ресурси- научиха се да използват и конвертират материали от YouTube.

Етапи в работата за постигане на основната цел и изработване на крайния продукт:
Подготвителен етап:
 y информация от медиите / фиг.1/, довела до идеята да се запознаем с екологичните проблеми на 

сметището на град Пазарджик.
 y търсене и събиране на информация от община Пазарджик, отдел екология.
 y среща с инж.ирина калоянова /фиг.2/, главен експерт на сектор екология към община Пазар-

джик и заснемане на интервю с нея.
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Фигура 1. Информация от медиите

Фигура 2. Среща с инж.Калоянова, главен експерт сектор Екология, община Пазарджик

 y заснемане на видео материали, свързани със сметището и разделното събиране на отпадъците 
в град Пазарджик.

 y определяне на текст за дикторите, озвучаване, монтаж на видео кадрите и изработка на про-
дукт.

 y роли на авторите: изработването на продукта /монтаж и оформление/ е дело на екипната ра-
бота на двамата автори. Филмът е озвучен от ученици от 5 клас. училището разполага с про-
фесионална апаратура за запис на звук и подборът на озвучителите е съобразен с гласовите им 
данни.

 y  авторите на проекта се научиха да работят с озвучителната система и да редактират звук 
със специализиран софтуер.

 y избор на програмен продукт и музика – като обсъдихме възможностите на различните соф-
туерни продукти за монтаж на видео материали, избрахме adobe рremiere pro заради техноло-
гичните възможности, които предлагат и които ще подпомогнат постигането на основната 
цел.

Творчески етап:
Проектът „сливи за смет – новият прочит на приказката“ е мултимедиен продукт,предназначен 

за участие в олимпиадата по ит, който запознава с екологичните проблеми на сметището на град 
Пазарджик и начините за рециклиране на отпадъците. видео филмът е предназначен за използване от 
училищата в града за образователни и възпитателни цели. основна и най-продължителна е работа-
та по монтажа на видео кадрите и обработка на видео материалите, предоставени ни с любезното 
съдействие на екоПак и екоБулПак-България.

в творческия етап се работи чрез интерактивни методи, според интересите и желанията на 
двамата ученици – георги гюров и михаил Перничев в извънкласната дейност. те обработиха и мон-
тираха кадрите, записаха думите на дикторите и прикачиха музиката. 

Фигура 3. Работният екран на програмата
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основните цели при изработване на мултимедийното приложение са:
 y  да формира граждани, като свободни да изразят екологичното си виждане по даден проблем, 

морални и инициативни личности с широка обща култура.
 y да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, 

нейната индивидуалност и самостоятелност;
 y  да изгражда дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;
 y да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и уважение към родния 

край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;
 y да формира потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през 

целия живот;
 y да осигури необходимото равнище на общообразователна подготовка по информационни тех-

нологии.
Постигнати резултати – Филмът в mp4 файлов формат. този формат позволява продуктите 

да се използват на компютър, да се да се разглежда чрез YouTube и да се споделя чрез facebook.

Фигура 4. Готовият продукт

Филмът може да се може да бъде изтеглен от следната връзка:
http://www.youtube.com/watch?v=lwpxd8e8bbw

Заключителен етап:
Филмът беше излъчен по електронното информационно табло на оу „Професор иван Батакли-

ев“, град Пазарджик, беше обсъден в часовете по човек и природа, час на класа и в часовете по сиП 
екология в нашето училище. 

Приложение на извънкласната работа – Проектът се презентира пред класовете и въз основа-
на този мозаечен принцип индивидуалното познание стана споделено познание. за авторите това е 
удовлетворението да споделят наученото, а за всички останали – възможност за обогатяване и за 
провокация.

основните характеристики на извънкласното обучение:
 y учениците не са само пасивни слушатели. ангажирани бяха с допълнителни дейности – събира-

не на информация, въвличане в дискусии, представяне на собствени материали.
 y Формираха се компетентности и умения, вместо да се разчита само на предаване на информация.
 y наблегна се на отчитането на нагласите, манталитета и ценностната система на учениците.
 y Повиши се тяхната мотивация за развиване на умения.
 y учениците обменят идеи с преподавателите и в извънучебно време.
 y учениците прилагат анализ, синтез и оценяване на проблема.

увлечението на съвременния ученик по компютрите трябва да бъде насочено към усвояване на 
знания и да бъде стимулирано като нова паралелна възможност. чрез конкретни образователни зада-
чи използването на ит в извънкласната дейност трябва да спомогне за формирането на съвременна-
та интелектуална личност със собствено виждане относно екологичните проблеми на родния край.

това е нашата приказка... „сливи за смет“. 
„Ако мислиш година напред, посей семе.
ако мислиш десет години напред, посади дърво.
ако мислиш сто години напред, образовай хората.“
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Даниела северинова, Цветанка Доганова, Ангел Цураков
ЧсОУ „св . Георги“ – софия

В НАЧАлОТО БЕ  . . . ИсТОРИяТА – ЕДИН НЕсТАНДАРТЕН ПОДхОД 
кЪМ УЧЕБНОТО сЪДЪРЖАНИЕ с ВОДЕЩ ПРЕДМЕТ ИсТОРИя И ЦИВИлИЗАЦИя

in The Beginning WaS … The hiSTory – an inTegraTiVe aPProach ToWardS 
The educaTional conTenTS WiTh hiSTory and ciViliSaTion aS a leading 
SuBJecT
daniella Severinova, Tsvetanka doganova, angel Tsurakov
St . george School, Sofia

abstract . a modern school, responding to the needs of modern children, St. george international School 
and preschool is a school incessantly looking for new opportunities for directing the formal education out of the 
classroom and out of the textbook frame. The school is striving at increasing the extent of its students’ awareness 
of the european and world historical and cultural tradition and to restore the faith of today’s generation in the 
fact that history matters when it is presented in an accessible manner, when it is presented an entertaining and 
creative way. 

fifth year on end St. george international School and preschool instils and encourages the non-traditional 
approaches of teaching. During the past 2014-2015 school year the integrative approach towards the educational 
contents was challenged on a different level – including as many subjects in the „history“ project as possible. real 
and thematically united, the included educational contents proved that achieving a synergic effect is possible even 
in lager dimensions. 

St. george School shares ideas and impressions about the success, the benefits, the conclusions, in the current 
material and looks for opportunities for development and improvement of the approach.

Keywords: knowledge transfer, synergy, synthetic approach

увод
„защо ми е тази история?!“ – най-вероятно всеки от нас поне веднъж е чувал това възклицание. 

в час големи и умни детски очи поглеждат учителя и в тях се чете недоумение защо този човек пред 
тях (разбирайте учителят) иска да ги върне векове назад… 

и наистина, защо историята? защо децата да четат учебника и да се губят из термини, факти 
и много страници информация? защо да помнят безброй имена, дати, събития? има ли място исто-
рията в днешните учебни програми?

училище свети георги смее смело да твърди, че историята има място в модерното училище и до-
бавя към това си твърдение, че има и път, по който тя, историята, да пропътува през времето, през 
учебника, за да достигне до умовете и сърцата на децата. 

в началото бе … историята 
опитът, който училище свети георги е натрупал във вече петте години на прилагане на про-

ектно-базирано обучение, дава основание да се смята че място за нестандартни и фокусирани един-
ствено в просперитета на децата подходи има. 

така, след анализиране на резултатите и нивото на мотивация в часовете по история и цивили-
зация месец след началото на учебната година, в средата на първия учебен срок се роди смелата идея 
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през погледа на историята да бъде пречупено учебното съдържание по основните предмети във всич-
ки класове от v-ти до viii-ми и да се докаже връзката между тях и историята.

от петдесет деца, обучавани в пет паралелки, като деца с изявен интерес към историята можем 
да посочим едва 10%. разбира се, всички останали стриктно се подготвят за часовете, четат, про-
учват, но някак по задължение и в името на образованието и успеваемостта си. 

от позицията на хуманното отношение и на истинския майсторски педагогически подход към 
учениците, които нямат изразен интерес към даден учебен предмет, преподавателският екип на 
училище свети георги счете (и винаги е считал) за свой дълг да осигури интересно, занимателно 
и вдъхновяващо представяне на учебното съдържание – за всички ученици и по всеки учебен пред-
мет. със съдействието на подкрепящото и отдадено на новаторство ръководство, се осигури вре-
ме, място и ресурси в името на това на учителя да бъде дадена свобода в творчеството, а на децата 
– поле за развитие и разгръщане на знанията и уменията.

в конкретната ситуация, опитът от която бихме искали да споделим тук, с взетото решение 
експериментът да започне, възникна и отговорността той да бъде доведен до успешен край. наред с 
предизвикателството да бъдат открити допирните точки в програмите по отделните предмети, 
се появи и предизвикателството преподавателите да „влязат“ в реалното учебно съдържание, зало-
жено в годишните им планове, така че да не бъде изпускан материал за сметка на проекта. в хода на 
работата върху анализа на учебното съдържание възникна необходимостта да преодолеем парадокса 
на самата структура на учебните програми на мон – учениците изучават история на България в 
пети клас, а география на България – в осми клас. 

Пътят на реализация на проекта
 y Стъпка 1. Изготвяне на план-график с организационните дейности за всеки от класовете.

решението в проекта да участват всички учебни предмети, доведе до необходимостта от 
стриктно планиране на времето както на преподавателите, така и на учениците. Планът-график 
бе важен елемент от цялостното протичане на проекта, тъй бе необходимо да синхронизира разра-
ботката на много хора, ангажирани в един процес. 

в реализацията на процес е важно да бъде отчетена ролята на личния пример – организацията на 
учителя показва на учениците как да организират и разпределят времето си, как да разсъждават вър-
ху приноса си в групата, как да събират обратна информация и как да търсят съдействие. 

Таблица 1. План-график

План-граФик – ………………….. клас
за осъществяване на дейностите по реализацията на проектното задание

задача срок

Среща на преподавателите за обсъждане на темата и междупредметните връзки ……………………

Изготвяне на график за излизания 
……………………

Информиране по звена: ученици, родители
……………………

Изучаване на темите от учебното съдържание
……………………

Поставяне на заданието на учениците и разпределяне в екипи
……………………

Консултации върху проблеми, поставени от учениците
Про-активност на учителя в подкрепа и напомняне на ученика с цел засилване на 
интереса и мотивацията на ученика за придобиване на знания

……………………

Организация на представянето, анализ и оценяване на заданията
……………………

Поставянето на заданията на отделните възрастови групи (5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас) бе те-
матично обвързано с конкретното учебно съдържание, изучавано в съответния клас. съществено е 
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да подчертаем, че проектът имаше за цел изцяло да се съобрази и вмести в тематичните работни 
планове на преподавателя по съответен предмет.

 y стъпка 2. работа върху откриване на допирните точки в учебното съдържание по отделни-
те учебни предмети

Професионализмът на преподавателите и доброто познаване на учебното съдържание бяха от 
основно значение при реализирането на стъпка 2. в хода на работата по тази конкретна задача изк-
ристализира ясно основанието ни да твърдим, че връзки между предметите в конкретен клас могат 
да бъдат открити, посочени и разработени. водени от убеждението, че не е необходимо да отхвър-
ляме съществуващото (в случая учебните програми на мон), а е необходимо да го развиваме и над-
граждаме, ние помогнахме на децата, навигирани от географията, водени от точните изчисления на 
математиката, вдъхновявани от майсторството в използването на българския език и на изкуство-
то, консултирани за съвремието от информационните технологии, да открият пътища от мина-
лото до настоящето.

Фигура 1. Процедурна матрица в помощ на учениците

ПРОЦЕДУРНА МАТРИЦА
за проектно задание на тема „Датиране на артефакти“– 7 клас

Артефакт 1: Плащеницата от Милано
Артефакт 2: Ръкописите от Мъртво море (кумрански летописи)

Артефакт 3: Тутанкамон
1. образователни цели
 y разграничаване на материалното световно и национално културно наследство с цел по-

доброто усвояване на учебния материал и надграждане на получените до този момент умения 
и знания

 y интегриране на знания и умения от различни предметни области

2. задачи
 y издирване, систематизиране и представяне на информация за различията и общите черти на 

цивилизациите по нашите земи от Праисторията до късното средновековие на базата на кул-
турните и материални достижения;

 y Посочване и анализиране ролята на християнството при възникването и развитието на бъл-
гарската народност и славянската писменост и култура;

 y Посочване и анализиране ролята на християнството за превръщането на България в пръв сла-
вянски книжовен център и основна опора на Българщината както през ранното средновековие, 
така и през османското владичество;

 y създаване на текстови материали;
 y Прилагане на знания от различни предметни области за решаване на исторически задачи.

3. критерии за оценка
 y онагледяване
 y активност – търсене на съдействие от учителите
 y екипност
 y Поведение (има ли подобряване на дисциплината)
 y вътрешна организация и равномерно разпределение на дейностите в групата
 y Правилно използване на специфична терминология

4. система за оценка
 y отлично – покрити са всички критерии (резултат в рамките на 91-100%)
 y много добре – покрити са повечето от критериите (резултат в рамките на 71-90%)
 y добре – критериите са частично покрити (резултат в рамките на 60-70%)

5. макет на представяне на материалите
 y табло, изработено на хартия/картон или друг подобен материал 
 y онагледяване с илюстративен материал (диаграми, изображения, схеми)
 y вместване на представянето в рамките на 7-8 минути
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 y стъпка 3. създаване на процедурна матрица в помощ на учениците.
анализът на работата ни по проекти в предходни години очерта необходимостта от изработ-

ване на контролно-ориентировъчна карта в помощ на учениците. Поставянето на ясни критерии 
е един от основните фактори за успех на проектно задание. критериите бяха отправната точка и 
същевременно контролният пункт за учениците, особено за петокласници, за които участието в 
проекта се очертаваше като предизвикателство. в проекта беше спазен принципът за инициатив-
ност и активна роля на ученика в обучението. 

Анализ на резултатите
Предвид факта, че за първи път училището реализира подобен проект, го определяме като успе-

шен. виждаме и основателни насоки за развитие, които ще споделим по-долу. 
в хода на работата учениците показаха повишени умения за работа с печатни издания. в сравне-

ние с предходни години развитие отчетохме и в уменията на учениците да работят с информация 
– проучване от достоверни източници, анализ на получените данни, обобщение и синтез на инфор-
мацията, оформление с оглед на въздействащо представяне. 

за пореден път чрез проектно-базираното обучение се създадоха условия за затвърдяване на ини-
циативността на учениците, на навиците за учебен труд, за укрепване на волята и търпението, 
както и за повишаване на мотивацията. 

от чисто поведенчески поглед върху проекта изключителен беше ефектът му върху по-буйните 
деца – те ангажираха в проучвания, творчество и подготовка цялата си енергия, интелектуален по-
тенциал и необходимост да бъдат център на внимание.

изискването за спазването на формата на крайния продукт бе изцяло спазено, както по отноше-
ние на придържане към основната линия, така и по отношение на съдържанието и онагледяването. 
учениците представиха постери, съдържащи реквизитите, посочени от преподавателите, а имен-
но: синтезирано и премерено количество информация, онагледяване с илюстративен материал, диа-
грами, снимки. крайната цел – акцентът върху историята, бе постигната от всички екипи.

Предварителните ни очаквания, че за петокласници проектът ще се окаже предизвикателство, 
се оказаха безпочвени. Петокласници съумяха да се организират отлично за възрастта си, да си раз-
пределят ролите в зависимост от уменията си, да разпределят времето си – все социални умения, 
които са важни за днешния забързан свят. изключително приятно впечатление направи инициатив-
ността (основно на петокласници) за работа в извънучилищни условия, за размяна на информация и 
размисли по електронната поща, за търсене на съдействие от учител. 

радващо също така бе заключението, че въпреки, че някои от екипите се сблъскваха с проблеми, 
които излизат извън рамките на задължителния учебен материал, те се справиха практично и твор-
чески с възникналата ситуация. 

като вече „обиграни“ според своите представи презентатори учениците от шести клас пре-
небрегнаха стъпката „консултиране и обратна връзка от учител“. това доведе до липса на издържа-
ност както в естетическото оформление, така и в съдържателно отношение. тук обаче е необходи-
мо да отчетем и занижената проактивност от страна на преподавателите. 

При представянето на седмокласници и осмокласници станахме свидетели на отлично проучена 
информация, на интегрирани знания от различните предметни области и ясно посочени връзки меж-
ду тях, на отлично онагледяване. тук обаче се открои необходимостта от усъвършенстване на чис-
то презентационните и ораторски умения на учениците – което беше важен опорен пункт за пре-
подавателя по български език. 

с помощта на информационните технологии и изобразителното изкуство учениците постиг-
наха желаното художествено-техническо оформление на своите постери. изключително активна и 
мотивираща за учениците роля изиграха преподавателите.

математиката бе вплетена във всички теми и заложеното по предмета учебно съдържание за 
всеки от класовете успя да намери своето място в проекта, като преподавателят по математика 
откри в проекта и един много елегантен и творчески начин за затвърдяване на конкретни знания и 
умения (например, в пети клас числова ос, хронологична таблица, олимпийски календар: кодиране-де-
кодиране и т.н.)

в учебното съдържание по човекът и природата и география и икономика се наложи разместване 
на определени теми във времето, което само по себе си не оказа влияние върху качеството на усвоя-
ване на знания. в края на учебната година учениците получиха от много добри до отлични резулта-
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ти на изходните диагностични тестове, с безупречни постижения на въпросите и темите, обхва-
нати от проекта „история“.

Заключение
реално, тематично обединено, неограничено, но деликатно управлявано от преподавателите, 

включеното учебно съдържание доказа, че постигане на синергичен ефект е възможно и в по-мащаб-
но начинание. 

работата по проекта бе доказателство за неограничените възможности на творчеството на 
преподавателя, способно да излезе извън рамките на стандарта, без да го пренебрегва и омаловажава. 

за нас най-ценен остана лайтмотивът, който учениците сами изведоха – историята не е нито 
страшна, нито безсмислена, нито неприятна. да, историята е „вчера“, но без нея нашето „днес“ или 
„сега“ е лишено от част от градивния си смисъл, а „утре“, бъдещето ни – от осмисляне на това в ка-
къв свят бихме искали да живеем – ние и нашите деца.

Беатрикс Бистра Волги, стела стоянова киселова, Цветелина Иванова
Интернационално частно училище и детска градина „свети Георги“, гр . софия

ПРИРОДА И ТЕхНОлОГИИ: ДЕЦАТА РАЗкАЗВАТ ЧРЕЗ ЗАОБИкАляЩАТА сРЕДА

naTure and Technology: children’S enVironmenTal narraTiVeS
Beatrix Volgyi, Stella Stoyanova, Tsvetelina ivanova
St .george international School and Preschool, Sofia

abstract: The paper presents a project work between schools from Bulgaria, uK, and Turkey. The goal was to 
provide children with familiar technological tools, in order to capture the beauty of nature, and in the process of 
working an ecological identity and ecological literacy in young learners to be formed. The aim was to transcend 
the boundaries of traditional schooling, to connect with nature, and to follow and build on children’s natural sense 
of wonderment.

This project is a bottom-up exploration of our environment through the photographic lens, other technological 
means, or by incorporating various artistic approaches and culturally significant elements in connection to nature. 
providing children with what is easily accessible and familiar, and yet using it in an unusual way to discover the 
beauty, mystery and aesthetics of nature. To foster love, to pause, connect with all our senses, to look intently at 
things as an artist and search for languages to express this sense of wonder and delight. To capture narratives of 
wonder, expression, creation and processes of connectedness and interdependence between the human and natural 
elements. 

Keywords: nature, technology, environment, exploration, ecological identity

Въведение и основна идея на проекта 
нашите деца живеят и учат затворени, обградени от стени, различни технологии, фабрични иг-

рачки и материали. докосването на децата до природата става все по-рядко събитие, както в обще-
ството, така и в училище. изграждането на екологична идентичност и създаването на усещане за 
свързаност и принадлежане към природата е трудно да се постигне, когато обучението е затворено 
зад стените на училището. да вкараш природата в училище, или да „отвориш“ границите на тради-
ционната класна стая са процеси, необходими за изследването на заобикалящата ни природа и изграж-
дането на екологична грамотност. това е процес на „изнасяне“ на преподаването и ученето навън, къ-
дето можем да възпитаме чувство на състрадание, почит и смирение чрез изграждане на връзки, из-
следвания, творения и диалози с природата и нейните чудеса. в процеса, ние можем да изградим меж-
дупредметни връзки, където е подходящо, и да осъществим целенасочено и междупредметно обуче-
ние. целта на сътрудничеството в този проект – между училище „свети георги“, гр. софия, Бъл-
гария, училища „доа“, турция, и училище „лоутер“ лондон, великобритания, бе да обедини два еле-
мента – технология и природа, които традиционно се възприемат като несъвместими. идеята бе на 
децата да бъдат предоставени познати технологични пособия, с които да „уловят“ красотата на 
природата, като в процеса на работа у тях се формира екологична принадлежност и култура. целта 
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бе да се излезе извън границите на традиционното училище, да се направи връзка с природата и да се 
следва и развива естественото чувство у децата на удивление от нея. 

този проект е цялостно изследване на природата през призмата на фотографските лещи, как-
то и други технологични средства, или чрез включване на различни артистични подходи и култур-
но значими елементи във връзка с природата. на децата се осигурява това, което е лесно достижи-
мо и познато, което да бъде използвано по един необичаен начин за откриването на красотата, мис-
терията и естетиката в природата. да се насърчи любовта, да се спрем за миг и да се вслушаме в се-
тивата си, да погледнем наоколо с окото на художник и да потърсим подходящите изразни средства, 
за да опишем това чувство на удивление и наслада. да се заснемат разкази за чудеса, различни начини 
на изразяване, създаване, както и да се отрази процеса на свързаност и взаимозависимост между чо-
века и природните елементи. тези природни разкази в нашия проект, са развити по различни начини: 
чрез концептуално изкуство, ленд арт, пърформанс, междупредметни изследвания на културно зна-
чими елементи, свързани с природата, нейните чудеса, както и чрез работа с природни материали.

този целогодишен проект и инициативи изследват в дълбочина в изброените по-долу теми, ра-
ботата на десет учители, един член на администрацията, класни ръководители, учители по предме-
ти – изобразително изкуство и iT специалист, членове на местната общност, две интернационал-
ни училища и хора на изкуството. мини-проектите вътре в общия проект, развити с нашите де-
ца, са както следва: 

 y ленд арт /изкуство на земята/ и концептуално изкуство, чрез детски фотографии и худо-
жествено аранжиране на природни материали; 

 y компютърно творчество: послания на децата за природата; 
 y художествени творби от рециклирани материали на учениците от училище и детска градина 

„свети георги“, софия, и на учениците от доа училища, истанбул, турция; 
 y инициатива „училищна гора“ на училище и детска градина „свети георги“; 
 y инициативата „да осиновим дърво“: мини-проекти „осиновяване на липово и орехово дърво“ и 

свързаното с тях дигитално изкуство; 
 y нашата годишна онлайн кореспонденция с начално училище лоутър, лондон, великобритания; 
 y разговор с глината, като природен материал, работа в ателие за арт-терапия чрез изкуство 

„николай Шмиргела“, с Юлия Банкова; 
 y използването на светлината в училище: рисуване чрез светлина и преобразяването на една 

арт инсталация в светлинна скулптура на орехово дърво, с местния художник Боян Бахрин;
 y разкази за природното обкръжение от други части на света: 
 y инуитите – народ в канада; 
 y сезонни разкази от България, кукери – традиция и маски; 
 y розовата долина и нейните чудеса и др. 

ленд арт и концептуално изкуство
ленд арт или известно още като земно изкуство, е течение, в което природата и изкуството 

са неизменно свързани. творбата възниква сред природата, далеч от ежедневието. използват се ес-
тествени материали като скали, листа, клони, вода, пясък, почва и миди. земното изкуство е вдъ-
хновено от концептуалното изкуство. то се счита за протест на творците срещу индустриалния 
дизайн, като начин да се привлече вниманието от нуждата за връщане към природата и да се подчер-
тае нейната красота. във времето на бързо променящите се технологични иновации, се оказва мно-
го трудно за всички хора и особено за децата, да останат свързани с природата. за децата е изключи-
телно важно те да изградят идеята за грижа и почит към природата, без да се отдръпват от техно-
логиите. Благодарение на технологиите, ние създаваме екологична идентичност и природна грамот-
ност за учещите младежи. По време на реализацията на този проект децата изучаваха работата на 
анди голдзуърти и ричард лонг. чрез изследователска работа, дискусии, презентации, филм, природ-
ни наблюдения и непосредствен контакт с природата и технологиите, учениците показаха дълбоко 
разбиране към този тип изкуство и множеството възможности, които то предоставя за разкрива-
не на съкровени чувства, отношение, концепции и състояние на ума. технологиите позволиха улавя-
нето на детското творчество в момента на създаването му. 

децата от предучилищна група на училище „свети георги“, вдъхновени от ричард лонг, изследваха 
и експериментираха, използвайки сетивата си и взаимодействието на четирите елемента по време на 
посещението им на витоша. концептуалното изкуство вярва, че концепцията вложена при създава-
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не на работата е от по-голямо значение, отколкото нейното материално проявление. творчеството 
на лонг съчетава скулптура, концептуално изкуство и ленд арт. Повечето му творби са рожби на не-
говите дълги разходки в уединение, където той създава скулптури, използвайки елементите на заоби-
калящата го природа. той документира разходките си чрез фотографии, които са отражение на при-
ключилата дейност. точно както при ричард лонг, детската колекция от фотографии е отражение на 
същността на опита, който са придобили децата. Фокусът е върху уединението и връзката с приро-
дата, наблюдението на красивите елементи, които я изграждат, а не самите снимки. детските сним-
ки са концепция на взаимодействието между основните природни елементи – огън, земя, вода, въздух, 
на чистото взаимодействие между човека и природата. като продължение, учениците от подготви-
телни класове с техните учители, вдъхновени от филма и творбите с ленд арт на анди голдзуърти, 
станаха участници в междупредметен диалог с природата и природните материали.

в училище „свети георги“, учениците от подготвителни групи и техните учители по изкуство 
и английски език, цветелина иванова и Беатрикс вьолги, вдъхновени от филма за анди голдзуорти и 
неговите ленд арт творби, включиха децата в междупредметно обучение, в което те разговаряха за 
природата и природните материали. aнди голдзуорти е роден на 26 юли 1956 в чешир, англия. той е 
скулптор, фотограф и активист за чиста околна среда. Фотографията играе много важна роля в из-
куството на голдзуорти заради често ефимерното и преходно състояние на творбите му. според 
голдзуорти „всяка творба расте, стои и упада – съществена част от цикъла, който снимката показ-
ва в пиков момент, маркирайки момента, когато творбата е най-жива. има известна енергия в една 
творба, когато е току-що създадена, която се надявам да се усеща и в снимката. Процесът и упадъ-
кът са неделими.“ в произведенията си анди голдзуорти често използва ярко оцветени листа, камъ-
ни, ледчета, бодли, т.н. използва природата и фотографията за да улови творбата, която понякога 
съществува точно в момента на създаването.  

децата работиха заедно на малки групи, в които имаха възможността да изследват различни 
природни материали, както в класната стая, така и навън, чрез игра, обмисляне и дискусии. деца-
та се вдъхновиха от изкуството на анди голдзуорти и бяха очаровани от неподправената красота 
на аранжираните камъни, ледчета, листа, пръчки, клони и други, които са характерни за творчест-
вото му. учениците откриха, че могат да си взаимодействат с природата за целите на изкуство-
то и документираха своите творби с технологии, като камери и смартфони. децата се включиха в 
конкретно изследване и аранжиране с листа и цветя, камъни, пръчки, миди, вода и пясък. аранжиро-
вките им със сняг и лед бяха спонтанни творби на площадката за игра, от иглута до живописване по 
снега, което по-късно се разшири до изследване на културата на инуитите от канада. в процес на 
опити и творение, децата осъзнаха временното, преходно състояние на тази форма изкуство. това 
обследване мотивира учениците да се свържат с природата и в същото време да използват познати 
технологични средства за да улавят тази ефимерна форма на изкуство.

изследването и творческия процес на децата с природните материали ги доведе до разбирането, 
че изкуството включва в себе си не само употребата на традиционни материали като хартия, боя 
или моливи. това е форма на изкуство, която изисква работа с природни материали. Преди това из-
следване децата нямаха яснота за комбиниране и подреждане на природни материали с цел създава-
не на произведение на изкуството. това ново вдъхновение и осъзнаване се отрази на първите им ленд 
арт творби. учениците започнаха да изследват всеки материал поотделно, направиха аранжировки 
на цветен фон в класната стая, на двора на училището и в планината по време на екскурзиите до ви-
тоша. на децата им хареса да правят форми с обикновени и речни камъни, като някои от тях напом-
няха на костенурката или охлюва на анди голдзуорти. децата можеха да разпознаят геометрични 
форми и безкрайни спирали, които по начало съществуват в природата, те ги вмъкваха в творения-
та си. също така те създаваха „стилизирани“ образи с природни материали, като хора, къщи, слънца 
или трева. По-нататък учениците имаха възможността да работят с цветчета и листа от цветя 
и се потопиха в изследване на цветовете в природата. в процеса, те продължиха да забелязват ефи-
мерната природа на ленд арта и стигнаха до осъзнаване на значимостта на точното време. цвет-
четата и листата бързо изсъхваха и техните ярки цветове избледняваха. „какво можем да направим 
сега?“ попита едно от момчетата. „цветовете се променят и вече не изглежда хубаво.“ всички се за-
мислиха. едно от момичетата каза: „аз знам! можем да направим нова работа и да я снимаме.“ време-
вият фактор се оказа важен за младите фотографи.

анди голдзуорти се оказа лесно достъпен за децата, поради лаконичността на подхода му към ма-
териалите. Фактът, че не променя материалите, които използва, освен когато ги боядисва, изпра-
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ща послание, че природата няма нужда от промяна, което също може да се свърже с модерната нагла-
са на хората да искат да контролират и да се намесват в природата и нейния ритъм. учениците се 
наслаждаваха да гледат снимките и филмите отново и отново и всеки път откриват по нещо ново. 
те изпитаха признателност към природата и нейния магически ритъм. например, веднъж попитаха: 
„как анди голдзуорти е свързал пръчките за да направи стена? лепило ли е използвал?“ или „тези камъ-
ни да не би да са счупени с чук или това е просто боя?“. учениците започнаха да мислят за процеса на 
създаване, за това с какви материали е направено дадено произведение или как са свързани частите му. 
те се опитваха да вникнат в минималните човешки намеси в тази форма на изкуство, която има за 
цел да се слива с природния ритъм и само камера може да улови тази преходност. те започнаха да раз-
бират как художникът става едно с природата.

джанин василев /преподавател в първи клас, английски език/ реши, тъй като бе началото на учеб-
ната година, че е важно за учениците в първи клас, да се запознаят с една от целите на училището, 
а имено – да се работи максимално сред природата. ето защо те решиха да направят надпис „св. ге-
орги обича Природата“ от природни материали, с цел да изразят връзката на децата със света око-
ло тях. на всяко дете се даде задача да изработи буква с листата, които бяха събрани в двора на учи-
лището. крайният резултат послужи да покаже разбирането на учениците за това, че не само са об-
градени от Природа, но и са неизменна част от нея. художествените произведения от рециклирани 
материали на учениците от училище и детска градина „свети георги“, софия, както и тези на уче-
ниците от доа училища, истанбул, турция, представящи четирите сезона и природни пейзажи бя-
ха цялостно послание и предупреждение към света.

компютърно творчество: послания на децата за природата
в мини-проекта е използван единствено софтуерът mS paint. задачата на децата беше да наме-

рят снимки от интернет, които да са свързани с темата „да защитим природата“. Първоначално 
децата направиха техни фотографии, които после те редактираха и добавиха елементи, свързани с 
природата. всяко дете направи самостоятелен избор как да изреже картинките, които е свалило с 
free-form Select and cut опциите на програмата. след това те копираха изрязаните форми и ги по-
ставиха във втори лист, в който бяха отворили техните фотографии.  

Пейзаж от рециклирани материали
изхождайки от опита, придобит в работата по рисуване на пейзажи, в часовете по изобразител-

но изкуство, както и използването на рециклирани материали по конструктивни дейности, цвете-
лина иванова /преподавател по изобразително изкуство/ решава да разшири процеса на учене, за да 
могат да изработят заедно групова творба. в процеса на учене, преподавателят дискутира с деца-
та трите основни принципа заложени в екологията – по-малко употреба, повторна употреба и ре-
циклиране. Пейзажът беше вдъхновен от гледката през училищния прозорец. изобразената планина 
е витоша, драгалевци, софия. основната причина за използването на материали за рециклиране е да 
покажем познанието си за опазване на околната среда, като повторно употребяваме материалите за 
целите на изкуството и да изобразим нещо скъпо за нас – природата. По този начин изграждаме от-
ношение в учениците към природата и оценка на нейната красота.

учениците от Подготвителна група започнаха да изработват различни детайли за предстояща-
та творба като дървета, гъби, гнезда, цветя и т.н. с рециклирани материали – ролки от тоалетна 
хартия, капачки от бутилки, амбалажна хартия, памук и други. те имаха възможност да мислят и са-
ми да достигат до изводи какво могат да направят с дадените материали, за да ги превърнат в кон-
кретен художествен обект. По-късно учениците живописваха на голямо платно, като започнаха из-
образяването на терена и небето с акрилни и ултра-виолетови бои, след което те изработиха пла-
нина от намачкана амбалажна хартия, която заема формите на хълмовете. Покриха планината с бои. 
Последния етап беше учениците да залепят произведенията си от рециклирани материали на пейза-
жа и да ги подредят логично, за да получат триизмерен пейзаж. децата бяха задълбочени в работата 
си и научиха трите основни плана в построяването на пейзаж. 

училища доа, истанбул, турция: учителите дерия кьок, айшегюл тикенбатар, и тяхните пет-
годишни ученици от детска градина в училища дога,истанбул, турция, бяха вдъхновени да използват 
някои рециклирани материали. те решиха да направят проект „четирите сезона“. учениците доне-
соха собствени рециклирани материали. Първо измислиха своят история, а след това я пресъздадоха 
чрез материалите. децата работиха напълно самостоятелно. те работиха по въображение. когато 
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учителите попитаха „каква е целта на проекта ви?“, отговорът на учениците беше „ние сме един 
отбор и ще се постараем максимално като отбор. нашата цел е да ви представим нашата мечта, за 
да влезете в нашия мечтан свят.“

Инициативата Училищна гора
в рамките на проекта, децата от групи – сини делфини и оранжеви тигри, родени 2009г. и уче-

ниците от подготвителни класове с техните учители десислава николова, венелина Пенчева, Петя 
илиева, Юлия Петров, Беатрикс волги и цветелина иванова под ръководството на стела стояно-
ва, посетиха засадената през 2010г. училищна гора. инициативата започва през 2010г., като предло-
жение от учителите в чсоу „св.георги“, които предлагат на родителите, вместо обичайните цве-
тя, в знак на уважение в началото и при завършване на учебната година, да съберат средства, с цел да 
закупят фиданки, с които да се засади гора на витоша. идеята се осъществява като училищна ини-
циатива и завършва като национална инициатива на цяла България. През месец ноември, 2014г., деца-
та посетиха засадената училищна гора, в която много от фиданките бяха пораснали, /борчетата/, в 
местността игликини поляни, парк резерват витоша. децата разгледаха внимателно порасналите 
дръвчета, докоснаха се до тях и участваха в инициативата „Прегърни дръвче“. всяко дете прегърна 
избрано от него дърво, в местността игликини поляни. в последствие децата участваха в урок на 
открито, в който твориха в стила на анди голдзуърди, а произведените от тях шедьоври заснеха, 
като част от едно малотрайно във времето, но запомнящо се изкуство. децата се забавляваха да от-
криват късчета природни чудеса като: червени и кафяви гъби, невероятно преплетени дървета, ши-
пкови плодове, цъфнали храсти, чешма, забравен огън. в духа на екологичната традиция на детската 
градина и училището, нашите млади еколози, предложиха да загасят огъня, за да не причини горски по-
жар, след което го изпълниха. снимките, направени от децата по време на урока в планината, участ-
ваха в конкурс „витоша през моите очи“ и спечелиха награди.

Инициативата: „Да осиновим дърво“
идеята „да осиновим дърво“ възникна спонтанно и бе предложена от стела стоянова, след посе-

щението на децата от детска градина и училище „свети георги“ в училищната гора, витоша парк, 
заедно с груповите учители и преподавателите по английски език и изобразително изкуство. идея-
та се явява част от философията за „новото зелено поколение“, което не само опазва природните 
ресурси на планетата земя, но повлиява на предходното и следващото поколение. това са бъдещите 
граждани на Планетата с важна мисия – да спасят и използват разумно Природата, със съпричаст-
ност и уважение пред нейната красота и мъдрост. 

Инициативата „Осинови дърво – изследване на липа“
след посещението в местността „игликини поляни“ и началото на инициативата „Прегърни 

дърво“ решихме да продължим възпитанието в любов и грижа към природата. като продължение, 
естествено възникна следващата, свързана с осиновяването на липовото дърво в двора на детска-
та градина, тяхната полза за хората, рисуване на дървото, вземане на отпечатък от кората му, из-
мерването му, изработка на колажи от неговите окапали листа, прегръщане на дървото. децата бя-
ха много щастливи да наблюдават как се променя дървото през различните сезони. те разбраха, че го 
обичат, защото то им дава енергия. През месец октомври 2014г., децата бяха много заети със своето 
липово дърво. те събраха окапали листа и създадоха красив колаж. През месец декември 2015, децата из-
мериха широчината на дървото с прежда и метър, направиха предположения за височината му и взеха 
отпечатъци от неговата кора с пастели и хартия. децата останаха истински изненадани колко ши-
роко е тяхното дърво. те изработиха постер със събраните данни. През месец февруари 2015г., деца-
та изработиха дневник на дървото върху ръчно изработена рециклирана хартия, която те направи-
ха с преподавателя по изобразително изкуство – цветелина иванова. освен това те нарисуваха дър-
вото с бои, след наблюдение през зимния период.

Инициативата „Осинови дърво: Изучаване на Ореховото дърво“ – Подготвителни класове
в следствие на инициативата на децата от детската градина, учениците от подготвителни 

класове, заедно с тяхната преподавателка Беатрикс вьолги, започнаха диалог-проучване и търсения 
по проект, свързани с любимото орехово дърво в двора на нашето училище. ореховото дърво дълго 
време е било символ на любовта и мистичната, универсална мъдрост и познание, които почитаме и 
защитаваме. старите орехови дървета са красили дворовете на много царски домове и църкви през 
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вековете и в днешна България. за българите, орехите са символ на здраве и плодородие. в местните 
приказки, ореховата черупка с ядката е описана като четиримата братя с четирите сестри, които 
са облечени в една риза – символ на единството и здравите взаимоотношения между децата в семей-
ството. също така, народни песни описват ореховото дърво като „световното дърво“ – символ на 
вселената. ореховите дървета са важна част от българските традиции по коледа и семейните съби-
рания. идеята за осиновяването на ореховото дърво и последвалите свързани с проекта вдъхновение 
и проучвания, се появяват и в нашата седмична кореспонденция онлайн с нашите приятели по писане 
от клуб одизи, лоутър начално училище в лондон, великобритания. част от нашата онлайн корес-
понденция имаше връзка с това да представим нашето училище и как то е специално за нашите уче-
ници. чрез беседа в класната стая, децата обмениха идеи и всички бяха възхитени, че училището се 
намира толкова близо до планината витоша, и че виждат дървета и планина през прозореца. те споде-
лиха, че се възхищават на нашето огромно орехово дърво и че обичат да играят около него, а също та-
ка да събират и чупят орехчета под него. нашите приятели от лондон, споделиха, че тяхното учи-
лище е близо до река темза, и колко обичат да играят около техния училищен дървен надпис, както и 
да се грижат за техните кокошки и зеленчукова градина. след осиновяването на ореховото дърво, за-
почнахме да изследваме възможностите, които се отварят пред нас. Първо спонтанно възникна иде-
ята, в урок по изкуство, децата да се съберат под дървото и да създават произведения на изкуство-
то с ореховите листа и орехите. техният интерес прерасна в изучаване на значимостта на дървета-
та, като по този начин това се превърна в изучаване частите на дърветата. този урок беше прове-
ден чрез мултимедия и собствено изследване на частите на дърветата, което пък доведе децата до 
изучаване на частите на листото и неговото значение, чрез скициране и художествена литература. 
учениците създадоха скулптурата на ореховото дърво от глина и светлина. също така те нарису-
ваха дървото на канава, а по-нататък това се превърна във вдъхновение за техните групови поеми. 
децата направиха снимки на сезонните промени на дървото, като представиха това в техните ди-
гитални рисунки с помощта на ит преподавателя – еми Попова. изследванията на дървото се пре-
върнаха в изследвания на свойствата на почвата, а по-късно в диалог с природни материали и работа 
с глина, в арт-ателието на госпожа Юлия Банкова „николай Шмиргела“.

Разговор с глината: посещение в ателие „Николай Шмиргелa“
учениците от подготвителен и първи клас от училище „св. георги“ посетиха арт-ателие „ни-

колай Шмиргела“, което беше покана от една от нашите чудесни майки г-жа Юлия Банкова. там, де-
цата се запознаха с различни художествени материали, като имаха невероятната възможност да го 
направят в ателието на истински скулптор. те имаха възможност да водят диалог с материала, чрез 
свързване на техните вътрешни емоции и мечти и успяха да се насладят на процеса на работа с глина 
в обстановката на професионално студио. глината идва от земята и е древна, органична смес, теч-
ност и твърда материя. тя развива малките и големи мускули у децата, както и пространственото 
осъзнаване. глината е прекрасен, естествен тактилен материал, а с неговата простота, той е лесно 
достъпен за децата. глината отговаря на детския копнеж да докоснеш земята и да се свържеш с нея. 
чрез триизмерните свойства на глината, децата се запознават с форма, съдържание и структура. 
глината носи много учене и себеизразяване, тя дава възможности на децата, чрез които те могат да 
експериментират, да изразяват емоции в съвместна работа или определени индивидуални цели. гли-
ната предоставя на децата възможност да произвеждат трайни творби.

в процеса на диалога им с глина, децата споделиха свои мечти, любовта към техните родители, 
братя и сестри, експериментираха и да проучиха материала на фона на музика. г-жа Банкова покани 
децата да „освободят сърцето си“ и да се сприятелят с материала. 

Използването на светлината в работата на подготвителни групи 
има нещо магическо в светлината и децата обикновено остават очаровани от нея. светлина-

та провокира естественото детско чувство на любознателност и възхита от чудеса. светлината 
е „жизнено необходима за живота, има огромно метафорично значение, и е елемент с голямо очарова-
ние, който децата срещат в ежедневието си, още от най-ранна възраст. светлината е „отговорна 
за трите измерения, отнасящи се към възприемането – видимост, естетическия образ и усещането 
за случващото се време“ /реджио деца, 1998:46/. светлината предлага усещания като еуфория, летар-
гия, жизнерадост. в този проект приоритет е даден на естетическото изразяване на светлината 
в пространството. децата от училище и детска градина „св.георги“, участваха в ателие за рисува-
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не със светлина, с наблюдение на естетическия аспект на светлината, уловен с камера. художникът 
Боян Бахрин, прикани учениците да участват в различни възможности за използване на светлината, 
като рисуват с нея, едно комбинирано занимание по природа и светлинна фотография, с краен резул-
тат – трансформация на една от неговите скулптури в „светлинно скулптурно дърво“. в процеса 
на изследване на светлината, децата споделиха своето мнение, че тя е омагьосваща, по разнообразни 
начини, като например танцуваха със светлина, наблюдаваха осветени повърхности, и коментираха 
артистичния потенциал и визуална привлекателност на светлината.

трансформацията на художествената инсталация: преобразяването на ореховото дърво в свет-
линна скулптура. концепция: изкуството, това е светът на въображението. точно това иска да про-
вокира художникът Боян Бахрин у децата. децата да се научат да избират кои материали да използват 
и как да го направят. Боян Бахрин доближава изкуството до децата под формата на няколко работни 
ателиета, за да даде избор на малкия творец да създаде свои спомени и преживявания. как децата тран-
сформираха инсталацията? Боян Бахрин дари авторската си инсталацията на децата от училище „св. 
георги“ с идеята те да доразвият първоначалната му концепция. цветелина иванова, учител по изоб-
разително изкуство, помогна на учениците да развият инсталацията в начертана от децата посока. 
По време на първата дискусия децата предположиха, че инсталацията прилича на човек, дърво и ключ. 
в последствие всички се съгласиха да я оцветят като дърво. за завършване на инсталацията, използваха 
leD осветление, с което украсиха дървото си и го превърнаха в светлинна скулптура.

Разкази за природното обкръжение от други части на света
учениците от подготвителните класове в училище „св. георги“, заедно с преподавател Беатрикс 

волги, изследваха всички страни на живота и средата на инуитите (част от населението на канада) 
като народ – култура, местообитание, облекло, начини за придвижване, климат, приказки/митоло-
гия, традиционни игри, домове, символи, музика и изкуство/. учениците проучиха тези различни ас-
пекти от инуитската култура чрез мрежата, като документираха своите проучвания по различни 
начини. след това, те започнаха изследване на инуитското изкуство и архитектура. децата започ-
наха строеж на иглу, със сняг, кал и лед, изпробваха рисуване върху сняг, създавайки инукшук /тради-
ционни пътни знаци/ и арктически животни от глина. и последно, но не и по важност, те илюстри-
раха страни на инутската култура в своите рисунки с водни бои, вдъхновени от инуитски отпе-
чатъци и каменни склуптури. учениците започнаха да оценяват и разбират инуитите, като народ, 
чието съществуване е в пряка зависимост с природата. това от своя страна, внуши по-дълбоко при-
знание от страна на учениците към значимостта на природното обкръжение. 

Древни традиции, маски и танци – българските кукери
древни ритуали за здраве и плодородие на земята. когато настъпи време да преподаваме за оби-

чаи и традиции в България, учителите в първите класове, се досетиха, че има много интересен оби-
чай – кукери, а в някои райони наречен джамали. кукеров ден е стар български обичай. във връзка с те-
мата, учениците направиха табло с оцветени от тях кукерски маски, което дълго време беше част 
от украсата в коридора. след това учениците имаха задача да проучат и напишат кратък текст, 
свързан с кукерите. всички ученици чуха подготвените информации, а след това се заеха с рисуване-
то на маските. интересно беше, че те рисуваха върху кора от дърво. 

Розовата долина – красота, традиции и магия 
Природата на България е богата и красива. за да научат с какво България се слави по цял свят, уче-

ниците имаха за задача да потърсят информация за розовата долина край град казанлък. учениците 
се подготвиха отлично и представиха своите проекти. учениците направиха картонени рамки за 
снимки, които украсиха с розови цветчета и листа, поставиха различни цветни снимки вътре в тях, 
изобразяващи розовата долина, а накрая няколко ученика поставиха там малка част от легендата, 
която ни пояснява откъде идва розата. 

Заключение
в своята годишна продължителност, проектът на ученици и преподаватели от интернационал-

но училище и детска градина „свети георги“, инициира множество творчески процеси, които раз-
криха пред учениците и целия колектив невероятния потенциал на проектното междупредметно 
преподаване, мощен иновативен и творчески модел на преподаване и учене, който отговаря на изис-
кванията на нашето съвремие за постигане на дълготрайни, ефективни резултати, водещи до учене, 
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обогатяване и творчески търсения през целия живот на човек. той изгради у всички нас – участни-
ците, едно дълбоко преклонение и възхищение към Природата. това върна нашата надеждата за по-
дълбока и чиста връзка със земята, която създава и поддържа ново екологично съзнание у младото по-
коление – бъдещ стопанин на нашата великолепна планета. вярваме и получихме доказателства, че с 
така изградените интереси, умения и очаквания, нашите деца и ученици са щастливи да учат и тво-
рят сред, като почитат Природата, а в същото време не губят поглед от последните иновации в 
технологичния свят, комбинация която може само да вдъхновява и постига равновесие. 

Радослава Ангелова Русева
ОУ „Отец Паисий“, гр . Бяла

ЗА ДА ИМА И слЕД НАс! РАБОТА ПО УЧЕБЕН ПРОЕкТ В 4 . клАс

To Be … and afTer uS
radoslava angelova ruseva
otec Paisi Primary School, Byala

abstract: creating system of ecological skills, habits, rules and norms of behaviour is a result from unite 
to the results on all sciences that have got ecological method of approach in its sphere but technologies give an 
opportunity for new methods to the teaching and studying as help the instruction. The idea for preparation of the 
project was not to teach students everithing about protect of the nature but everybody to studies more about it. 
The students work in a team. They show a creation, an active and an enterprise. 

обосновка на необходимостта от прилагане на проектното обучение 
създаването на система от екологосъобразни умения, навици, правила и норми на поведение е ре-

зултат от обединяване на резултатите от всички науки, внедрили екологичен подход в своята об-
ласт, а технологиите дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, като улес-
няват обучението.

Проектното обучение изисква промяна в дейността на педагога и учениците. от педагога се из-
исква да организира, контролира, направлява. учениците работят самостоятелно в екип, проявяват 
творчество, активност, инициативност, креативност. идеята ми при подготовката на проекта 
беше не да науча учениците за всичко, което се отнася за опазването на природата, а всеки от тях 
да научи нещо повече за това, като си изгради правилно отношение към проблема.

цели:
образователни:
1. да се повиши екологичната култура и компетентност на учениците и формиране на граж-

данско самосъзнание.
2. обобщаване и разширяване на знанията по темата за опазване на редките видове и значение-

то на защитените територии. 
3. запознаване с влиянието на човека върху природата.
възпитателни: 
1. развиване на качествата дисциплинираност, организираност и стриктност при изпълнение-

то на поставените задачи.
2. да се стимулира развитието на познавателната активност и самостоятелност на учени-

ците.
развиващи:
1. развиване на творческото мислене.
2. Формиране на умения за работа в екип.
кратко описание на добрата практика:
в часовете по занимания по интереси с направление наука учениците наблюдаваха презентация за 

защитените видове растения и животни и застрашените от изчезване билки в България. обсъдиха се 
проблемите, оказали влияние за намаляването на видовете животни и растения. учениците отбеля-
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заха причините за тези резултати – пожари, бракониерство, неправилно отношение към дивите жи-
вотни, изсичането на горите и застрояването на все по-големи площи, като с това се нарушава ес-
тествената среда на живот на много организми. направи се извода, че за всичко това е виновен чове-
кът и за да го покажем и на останалите ученици от училището, на учениците от 4 клас в Пиг се по-
стави задача да изработят табла за защитените видове в България. в този час се изясни, че те тряб-
ва да работят в екип, който отговорниците ще си подберат, така че във всеки екип да има по не пове-
че от 6 ученика, тъй като учениците бяха 30, а екипите 5. Бяха съобщени само отговорниците, като се 
изясни, че те трябва да отговарят и за прибирането на материалите в кутиите-сейфове и разпределе-
нието на задачите между участниците, както и за подпомагане на по-трудно справящите се ученици.

отговорниците имаха една седмица да си подберат екип. радостното за мен тук беше, че всеки 
отговорник си беше подбрал както силни, така и по-слаби ученици. Бяха включени и отсъстващите 
тогава ученици по болест, с които отговорниците се договаряли по телефона, така че като се вър-
наха вече си имаха екип и задачи.

след седмица учениците продължиха работата по проекта в час по занимания по интереси с на-
правление изкуство. чиновете бяха събрани по 2 така, че да събират по 6 ученика. Беше теглен жре-
бий за конкретната тема на екипа и раздадени въпросите, по които учениците да търсят информа-
ция. екипите бяха разпределени в 5 групи: гъби, растения, летящи, Пълзящи, Плуващи и защитени 
територии и местности.

отговорниците получиха и допълнителни листове, в които трябваше да запишат името на еки-
па си, името на всеки участник в него и за какво ще търси информация. този лист стоеше в кутията, 
за да не може някой да отрече, че отговаря за това, което му е възложено. Предостави се възможност 
на екипите сами да изберат името си, като трябваше от него да става ясно за какво ще работи все-
ки екип. така се появиха интересни имена като Фиданките и гризачите. в рамките на два часа учени-
ците трябваше да си направят емблема, като спазват някои условия: емблемата да е свързана с цел-
та на техния екип и картинката да е еднаква за всички членове на екипа, да е написано името на екипа 
и името на ученика на когото е емблемата. с материалите им бяха раздадени шаблони за всеки екип с 
различни форми, бели квадратчета, върху които да пробват как ще изглеждат емблемите им и цвет-
ни – за всеки екип различен цвят, върху които да оформят окончателния вариант на емблемата. от 
своя страна те трябваше да носят корици на вече изписани тетрадки, върху които да очертаят из-
брания шаблон, който трябваше да бъде еднакъв за всички от екипа. учениците проявиха творчест-
во и създадоха интересни емблеми.

в направлението образователни игри учениците се запознаха с това къде и как да намерят ин-
формацията, как да я оформят, така че да е с еднакъв шрифт и стил, за да са красиво оформени таб-
лата и как да ми я пратят по пощата. за тези, които не са успели да се подготвят, им беше разпеча-
тан материал, но не им беше даден в този ден, за да се мотивират да потърсят сами достъп до та-
зи информация. 

заедно със задачите си учениците получиха и листи, в които беше описано какви стъпки да извър-
шат, за да си набавят информацията, адресите на които могат да я открият и въпросите, на които 
трябваше да отговорят. изискваше се да подберат и подходяща снимка. основно трябваше да рабо-
тят с електронния вариант на червената книга на България. 

за да покажа на учениците, че еднакво са застрашени всички видове животни и растения, живее-
щи в различни екосистеми, подбрах следните задачи за екипите.

 y екип „водни животни“ – див шаран, андреев еуполиботрус, езерна цаца, виюн, моруна, делфин; 
 y екип „сухоземни животни“ – дива коза, кафява мечка, пъстър пор, ивичест смок, шипобедрена 

сухоземна костенурка, видра;
 y екип „летящи животни“ – бухал, малък ястреб, ням лебед, малко ивичесто водно конче, глухар, 

пещерен дългокрил;
 y екип „растения и гъби“ – водна лилия, габърова манатарка, дребнолистен глог, обикновен тис, 

родопско лале, пирински чай;
 y екип „защитени територии“ – национален парк рила, национален парк централен Балкан, на-

ционален парк Пирин, резерват „камчия“ и резерват „сребърна“.
учениците имаха седмица, за да се справят със задачата и да ми предадат своите работи за по-

правка и корекция. тъй като и на мен ми беше нужно време да им проверя нещата и да ги разпечатам 
този процес продължи малко повече от седмица.
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в часовете по занимания по интереси учениците си изрязаха и подредиха своите неща върху своя 
цвят кадастрон. всеки екип сам вземаше решение как да подреди таблото си и как да свърже елемен-
тите в него. таблата бяха готови за деня на земята и изложени в коридора пред класните им стаи.

  

Фиг. 1. Готовите табла

самият ден на земята учениците отбелязаха със състезателни игри, съчетани с викторина пред 
учениците от другите класове в направлението спорт. състезателните игри бяха съчетани с всеки 
екип и към всяка игра имаше въпроси, за чиито верни отговори също получаваха точки.

игра 1: учениците отговаряха на въпроси като: защо е важно да пазим природата от замърся-
ване? от кои отпадъци не могат да се изчистят водните басейни? защо е нужно да се рециклират 
материалите? Проведе се кратка беседа за разделното събиране и затова, че замърсените материали 
трябва да се изхвърлят в общия контейнер, а не в специалните контейнери. 

след това учениците трябваше да почистят от изсипаните във водните басейни – обръчите 
отпадъци и да ги изхвърлят в съответните кошчета. за целта пред всеки екип, имаше по 3 кошчета, 
на които имаше по една залепена картинка на един от контейнерите за разделно събиране. ученици-
те трябваше да изберат само този боклук, който беше годен да попадне в тях. за целта нарочно има-
ше мръсни чашки и станиоли, които трябваше да останат. за всеки участник, обаче имаше по един 
подходящ боклук, който ученикът трябваше да съобрази в кой кош да постави.

игра 2: учениците отговаряха на въпроси за това какво не бива да правим, за да не изчезнат за-
страшените от това растения.

Пред всеки отбор имаше по три топки, раздалечени на равни разстояния, на които имаше зале-
пено цвете. учениците трябваше да ги обикалят на зиг-заг на отиване, стигайки до обръчите, кои-
то трябваше да обиколят и да се върнат по най-бързия начин до екипа си.

игра 3: учениците отговаряха на въпроси за животните. трябваше да обяснят защо не трябва 
да се пипат намерените малки птиченца или животни.

за играта пред всеки отбор бяха наредени по 6 малки плътни топки със залепени за тях картин-
ки на малки птиченца. учениците трябваше да бъдат техните родители и да ги пренесат до гнездо-
то – обръч, преминавайки през препятствията топки, като ги прескачат с два крака.

игра 4: въпросите за нея бяха свързани със защитените територии. за всеки отбор имаше една 
картина на гора със сърна, разпечатана на лист а3 и по 5 картинки със знаци за поведението в тези 
територии – забранено паленето на огън, забранено сеченето на дърва, забранено убиването на жи-
вотни, забранено късането на растения и хвърлянето на боклуци. отговорника на отбора трябваше 
да бъде на пейка най-отзад и да чака с лепило. другите участници бяха строени зад стартовата ли-
ния – въже и трябваше да отидат до обръча, да вземат по един знак и да го занесат на отговорника, 
който да го залепи на правилното място в картината.

с участието си в този проект учениците затвърдиха и обогатиха знанията си по човекът и 
природата и човекът и обществото.
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РАБОТАТА ПО ПРОЕкТИ – ВЪЗМОЖНОсТ ЗА ИНТЕРкУлТУРНО УЧЕНЕ В 
ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕкЪТ И ОБЩЕсТВОТО В 4 . клАс

ProJecT WorK – an oPPorTuniTy for inTerculTural learning in „man and 
SocieTy“ educaTion in 4Th grade (10-11-yearS-oldS)
lyudmila Veselinova Zafirova
Sofia university „St . Kliment ohridski“, faculty of Primary and Pre-School education 

aBSTracT: This material will presents an idea of realization of a project entitled „explore europe!“. The 
project was conducted in 2013/2014 academic year with 10-11-years-old students from Sofia. its aim was to 
increase students’ experience in europe’s cultural heritage through the prism of selected by them, european 
countries, making them active participants in the learning process. The design of the project was focused on 
action learning. as a result, not only the participants improved their knowledge on some european countries, 
their national symbols, landmarks and cultural achievements, but they also acquired skills for making a research, 
collecting information, summarizing and systematizing it through active observation.

KeYWorDS: project work, intercultural learning, „man and society“, 4th grade (10-11-year-olds)

светът, в който живеем изисква интеркултурна комуникация. с отварянето на границите и 
свободното движение на хора в европа диалогът между „различните“ придобива още по-голяма акту-
алност и значимост. владеенето на чужди езици и познаването на различни култури, на различни от 
нашите ценностни системи и норми, традиции и гледни точки облекчава този диалог и благоприят-
ства общуването между хората. едновременно с това интеркултурният дискурс в комуникация-
та променя и изискванията към индивидуалната компетентност, разбирана като комплекс от зна-
ния, умения и отношения, позволяващ ефективното справяне на индивида в ситуации, които са все 
по-често детерминирани от културните различия. за да отговори на съвременните изисквания към 
пазара на труда, младият човек трябва да притежава не толкова конкретни знания, а практически 
умения за живота, а именно: умения за издирване, сортиране, обработка и обобщаване на информа-
ция; за организация на работа – планиране на дейностите, подбор на материали, практическа реали-
зация на идеите; за презентиране на продукт от дейността и т.н. Проектното обучение се явява 
отговор на тази потребност на обществото. това е и причината за широкото му приложение в об-
разователните системи у нас и по света.

в настоящия материал ще бъде представена една идея за проект на тема „опознай европа“. той е 
реализиран през 2013/2014 учебна година с ученици от град софия на възраст 10-11 години.

анотация на проекта:
Проектът „опознай европа“ е разработен за ученици от 4. клас и е насочен към обогатяване на 

знанията им за по-големите европейски държави – национални символи, забележителности, известни 
личности и културни постижения.

цел на проекта:
учениците да се докоснат до европейското културно наследство през призмата на по-големите 

държави на стария континент, като станат активни участници в учебния процес, с цел формиране 
на интеркултурна толерантност. 

задачи:
1. Проучване и систематизиране на информация за по-големите европейски държави, а именно 

столица, официален език, официална религия, национални символи, основни парични знаци, из-
вестни личности в миналото и днес, забележителности, традиционна кухня, празници и оби-
чаи.

2. изработване и презентиране на авторски продукти за проучените европейски държави.
3. организиране на базар с дегустация на традиционна европейска кухня.
4. организиране и провеждане на училищен празник по случай деня на европа.
5. Представяне на собствени идеи за междукултурен диалог и толерантно отношение към „раз-



450

ОбразОвание и технОлОгии

личните“ чрез постери, табла или презентации.
очаквани резултати:
По отношение на знания: 
да обогатят знанията си за по-големите европейски държави – столица, официален език, офици-

ална религия, национални символи, парични знаци, известни личности – исторически и съвременни, 
забележителности, традиционна кухня, празници и обичаи.

По отношение на уменията: 
да формират умения за извършване на проучвания, събиране на информация и систематизиране-

то й чрез активно наблюдение.
да усъвършенстват уменията си за работа по проект.
отношения:
да възпитават толерантно отношение към различните.
съдържание на проекта: за реализирането на поставените в проекта задачи се използват теми-

те, свързани с местоположението на България на Балканския полуостров и на континента европа и 
връзките й с другите европейски държави, с описанието на елементи от европейския начина на жи-
вот и производство, превърнали се в част от бита на българите през вековете и не на последно мяс-
то с европейския съюз и неговите символи, изучавани по човекът и обществото в 4. клас.

съдържание на проекта – по етапи:
в началото на проекта (месец септември) чрез попълване на анкета европейските държави се раз-

пределят между учениците в класа, т.е. на базата на получените резултати се определя кой ученик 
коя европейска държава ще проучва.

анкетата включва 3 въпроса със свободен отговор:
 y коя е любимата ти европейска държава? обясни защо.
 y запиши всичко, което знаеш за нея.
 y какво още би искал да научиш за тази страна?

анализът на резултатите показа, че най-предпочитаните за представяне страни са Франция (7), 
германия (5), унгария (3) и испания (2). наред с тях проучени са още и Португалия, чехия, русия, ру-
мъния, ирландия, австрия, черна гора и люксембург. Прави впечатление, че въпреки, че изучавания 
в класа западен език е английския, нито едно от децата не избра да проучва като страна великобри-
тания. вероятната причина за този факт е, че тази европейска държава вече им е доста позната от 
текстовете в учебните комплекти и помагалата за чуждоезиковото обучение 1.-4. клас. също та-
ка интересен факт е, че едно от децата толкова силно се мотивира от идеята да проучи повече ев-
ропейски държави, че направи представяне на две европейски държави, а именно Франция и ирландия 
(първата под формата на плакат, а втората чрез авторска мултимедийна презентация). Ползите 
от проектното обучение са ясно видими и за останалите ученици в класа. всички те, независимо от 
своята успеваемост в учебния процес, с желание и ентусиазъм се включват в проектните дейности 
и показват завидни резултати в постиженията си.

вторият етап (месец октомври) е свързан с определяне на съдържанието на проекта. на този 
етап на децата се дава за решаване следния казус: „Представи си, че трябва да направиш пътеводи-
тел за дадена страна. информация за какво би включил в него?“. чрез мозъчна атака те дават различ-
ни предложения във връзка с решаването на казуса, след което тези предложения се обобщават и под-
реждат в логическа последователност. на тази основа впоследствие се изработва съдържателната 
рамка на проекта.

Предложенията се обобщават, размножават се и се раздават на всяко едно дете поотделно, за да 
се премине към същинското изпълнение на отделните задачи.

третият етап на проекта протича в две фази индивидуална и колективна (целият клас работи 
заедно). в първата фаза (месец ноември, декември и януари) учениците самостоятелно издирват, 
подбират, обобщават и систематизират информация от различни източници (родители, роднини, 
близки, художествена и научна литература, енциклопедии, интернет сайтове, посочени от учите-
ля и др.), свързана с характерните особености и постиженията на по-големите европейски държави 
в различни сфери на дейност в миналото и днес и последователно осъществяват отделните дейнос-
ти от плана.
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съдържателна рамка на проекта

тема дейност

1. географско положение на държавата, граници, 
столица

1. откриване на географското положения на дър-
жавата на картата на европа
2. описание на границите й
3. назоваване и посочване на картата на нейна-
та столица

2. национални символи – знаме, герб, химн

1. Познаване на националните символи на проуч-
ваната държава.
2. разграничаване на националните й символи 
сред националните символи на останалите евро-
пейски държави. 

3. официален език в държавата назоваване на официалния език в държавата.

4. основна парична единица
назоваване на основната парична единица в 
държавата.

5. официална религия Познаване на официалната религия в държавата.

6. забележителности
Познаване на по-известни исторически 
паметници, културни и природни 
забележителности в държавата.

7. известни личности
Проучване и представяне чрез постиженията 
им на известни личности в държавата в 
миналото и днес.

8. традиционна кухня

1. Проучване за традиционната кухня в държа-
вата.
2. събиране на рецепти за ястия от традицион-
ната кухня.
3. организиране базар с дегустация на тради-
ционни за държавата ястия.

9. официални празници
събиране на информация за официалните 
празници в държавата и подреждането им в 
специфичен за страната празничен календар.

на втората фаза от етапа (месец февруари, март и април) работата вече е колективна. израбо-
тените в първата фаза на етапа индивидуални материали се събират и се използват като основа за 
извършване на следните съвместни дейности:

1. изработване на сценарий и подготовка на училищен празник по случай честване във връзка с 
деня на европа.

2. изработване и представяне на пътеводител за по-големите държави в европа.
3. изработване на постери, табла или презентации за известни личности в европа в миналото 

и днес.
4. изработка на календар на празниците в европа.
5. изработване на книжка с рецепти на традиционни ястия за проучените европейски държави.
6. Представяне на традиционната кухня за отделните европейски страни и организиране на ба-

зар с дегустация на традиционни им ястия.
на последния (четвърти) заключителен етап от проекта (месец май) се извършва демонстрация на 

подготвените материали – плакати, постери, презентации и др., организира се дегустация на традицион-
на европейска кухня, провежда се диспут, свързан с представяне на собствени идеи за междукултурен диалог 
и толерантно отношение към „различните“ и се провеждат чествания по случай деня на европа.

силно впечатление правят добрите презентационни умения на 90% от участниците в експери-
мента и толерантното отношение на класа към изявата на останалите 10% от съучениците им. По 
инициатива на децата най-добрите материали, излъчени от класа, се представят и пред учениците 
от съседните класове във випуска. По този начин децата успяват да вдъхновят и връстниците си в 
училище за в бъдеще и те да се включат в подобни инициативи.
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Представянето с авторска мултимедийна презентация е предпочитан вариант за демонстра-
ция на събраната информация от 68% от четвъртокласниците, 20% избират варианта с табло и 
12% изработват книжки за представяне на проучваните от тях страни. едно от децата се затруд-
нява в добавянето на ефекти за анимация към презентацията си. то не се обръща за помощ към учи-
теля, а предпочита да потърси подкрепа от съучениците си. в тази връзка изключително силно впе-
чатление за наблюдаващите прави факта, че децата не дават готовите отговори на затруднилия 
се, а само го насочват с указания как да реши проблема, с който се е сблъскал. те не извършват работа-
та вместо него, а само индиректно го подкрепят, т.е. лидерските качества се потискат в името на 
толерантното отношение и взаимопомощта между връстници.

При демонстрацията на авторските продукти всички ученици с интерес следят представяна-
та информация, задават въпроси към презентиращия за допълнителни разяснения и аплодират бурно 
всеки от презентаторите. доказателство за проявения интерес са и отличните познания на отбо-
рите по време на проведената викторина във връзка с честванията по случай деня на европа, въпро-
сите за която също са дело на самите ученици.

добро впечатление прави и факта, че въпросите са точно и ясно формулирани. те са разделени 
в две категории – едните проверяват основните знания за страната, а другите са свързани с любо-
питни факти, споменати от презентиращия. жури от трима четвъртокласници от класа следи за 
коректността на отговорите. резултатите са удивителни. запомнена е над 80% от представена-
та информация, което е повече от завиден резултат. силно впечатление прави и фактът, че по вре-
ме на обсъжданията за формулиране на максимално пълен и цялостен отговор на зададения въпрос в 
екипната работа равностойно участват всички ученици и от двата отбора. не се открояват лиде-
ри, които да засенчват останалите участници в групата.

направените наблюденията по време на отделните етапи и фази на проекта дават основание да 
се формулират следните изводи:

1. работата по проект е напълно във възможностите на 10–11 годишните деца и отговаря на 
техните интереси и творчески търсения.

2. децата с голям ентусиазъм и желание се включват в различните дейности, тъй като те са 
формулирани изцяло от техни предложения.

3. знанията на учениците за по-големите европейски държави, за техните национални символи, 
забележителности и културни постижения се обогатяват значително по интересен и заба-
вен за тях начин.

4. Формират се умения за извършване на проучвания; за събиране, обобщаване и систематизира-
не на информация; за презентиране на гото ви авторски продукти и др.

5. възпитава се толерантно отношение към различието.
Поради ограничения брой ученици, с които е проведено опитното обучение, резултатите не 

претендират за общовалидност. те дават достатъчно основания да се обогати учебно-възпитател-
ната практика в четвърти клас по предмета човекът и обществото с апробирания и успешно реа-
лизиран проект „опознай европа“.

гл . ас . люба Златкова, христина Йорданова, кристина Георгиева
ШУ „Епископ константин Преславски“, гр . Шумен

сЪТВОРяВАМЕ ЗАЕДНО! ИлИ кАк „РАБОТИлНИЦА ЗА ИЗкУсТВО“ ПРЕВЪРНА 
ДЕЦАТА ОТ ЗРИТЕлИ, В сЪЗДАТЕлИ НА ЕДНА ПРИкАЗкА

hoW To creaTe TogeTher
liuba Zlatkova, hristina iordanova, Kristina geotgieva
Shumen university, Shumen

The paper describes how to create a performance for children with children. it is about a fairy tale created by 
a couple of young ladies as a gift to the children from two small towns in the north-east Bulgaria. These young 
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girls, who are leaders of art workshops in Shumen, came up with the idea to not only make a feast, but to provoke 
the guests to take part in their performance themselves – by inventing their own story and then creating masks, by 
selecting music, by demonstrating how the hero can move, etc. once the story is ready, the leaders propose to paint 
the faces of the children who want and to take a few pictures of them to help remember this funny and joyful day.

детството е онзи период от живота на човека, в който се развиват и формират всички качест-
ва, които са необходими в бъдеще. от начина, по който се гледа на детската личност, от емоцио-
налната атмосфера, в която е поставено детето, от наличието или липсата на емоционално благо-
получие зависят много от възможностите и качествата на порасналия човек. един от най-важните 
фактори за духовното, интелектуалното и емоционалното израстване на детето е запазване и раз-
витие на въображението му – мотиватор и импулс за развитието на заобикалящия свят и човеш-
ката еволюция. въображението е онази необходимост, която дава възможност за постоянна промя-
на и усъвършенстване на вътрешния (духовен) и външния (материален) свят. затова е особено ва-
жно да развиваме и насърчаваме съзидателното от ранна детска възраст, както и да тласкаме дете-
то към самостоятелно узнаване на всичко, което ни заобикаля, към трупане на собствен житейски 
опит чрез наблюдаване и правене, а оттам и към намиране на нови пътища за решаване на задачи и 
проблеми сега и в бъдеще.

изкуството, заниманията с различни видове изкуство са най-лесният и пряк път за развитие и съх-
раняване на въображението, а с това и за развитие на творческо и нестандартно мислене, което води от 
една страна към прогрес в материалния свят, а от друга – към радост и удовлетвореност на детето от 
постигнатото. за да стане възможно това е необходимо да се насърчават децата да изявяват себе си не 
както ние, възрастните искаме и мислим, а както иска детето – с различни средства и в моментите, ко-
гато то има потребност да го направи. то избира винаги най-добрия и правилен за него начин.

снц „работилница за изкуство“, гр. Шумен организира ателиета за деца от детската градина и 
началното училище и поставя децата в ситуация, при която всички, които искат, в удобно за тях 
време и на територията на дг или училището, в което учат могат да се занимават с изкуство. това 
е свободна форма, в която децата провокират формите и средствата, както и вида изкуство, което 
да присъства в това занятие. ателието се ръководи от млади хора – предимно студенти по различ-
ни изкуства, както и такива, които имат нужните качества. темите могат да се определят в пре-
дишното занятие, но могат и да се родят спонтанно в хода на работа. материалите, които се из-
ползват в много случаи са материали от природата и от бита, допълнени с други художествени сред-
ства. децата създават със собствени усилия различни форми, съчетават цветове и откриват нови 
съчетания, майсторят музикални инструменти от природни материали, измислят приказки и ги 
„обличат“ в музика и декори. децата в дг и в началното училище имат различни знания и умения, но 
имат и еднаква потребност да общуват с изкуството и да изразяват себе си чрез него.

какво иска детето, как то вижда света и как би искало този свят да изглежда е въпрос, който въл-
нува всеки, който обича децата, който се интересува от развитието им и който осъзнава, че те са 
нашето бъдеще. в края на учебната година ръководителите на ателиета по изкуство решиха да раз-
берат какво искат децата, за да могат да вплетат техните желания в бъдещата си работа с децата. 
идеята за един детски празник се роди на шега – 1 юни е ден, който всички обичаме, и деца, и възраст-
ни, но всеки го интерпретира по свой начин и не пита децата какво искат те. затова решението бе-
ше да се намери малка приказка, която да съчетава актуална идея, да има възпитателна поука, да да-
ва знания, да оставя пространство за развитие на въображението. такава се оказа „Приказка за дъга-
та“, намерена във виртуалното пространство. ето я и нея:

Приказка за дъгата 
Преди много години цветовете на този свят започнали да спорят. всеки твърдял за себе си, че е 

най-добрият, най-важният, най-необходимият, най-обичаният!
зеленият – символ на живот и надежда, избран за тревата, за цветята и листата, твърдял, че 

той е в средата.
синият – във водата, която е основата на целия живот,в небето, което дава простор, свобода 

и безкрайност.
жълтият – носи смях, веселие и топлина. слънцето, луната, звездите са жълти... слънчогледът 

кара света да се смее.
оранжевият – цветът на здравето и обновлението, пренася най-важните витамини оцветява 

небето по време на изгрев и залез и красотата му е изключително впечатляваща.
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червеният – кръвта на живота, цветът на опасността и смелостта, на страстта и любовта, 
на червените рози и мака.

ПурПурният – цветът на водачите и силата, символ на авторитет и мъдрост.
индиговият – цветът на мълчанието, на мислите и наблюденията, полумрака и дълбоката 

вода, необходим за равновесието и контраста, за молитвата и вътрешната свобода.
изведнъж просветнала светкавица, чул се гръм. завалял проливен дъжд. цветовете започнали да 

се бутат, опитвайки да се скрият зад другия. в суматохата се чул гласът на дъжда: „вие, глупави 
цветове, не знаете ли, че всеки един от вас е създаден с определена цел, единствен и различен? хванете 
се за ръце и елате при мен.”

цветовете се събрали и се хванали за ръце. дъждът продължил: от сега нататък, когато вали, 
всеки от вас ще се извие по небето, за да напомня, че можете да живеете заедно в мир. дъгата е знак 
за надеждата на утрото. така винаги, когато един хубав дъжд измива света и се появи дъга на небето, 
ще се сещаме, че между нас цари уважение.

Приятелството е като една дъга: червено – като ябълка, сладка до вътрешността. оранжев – 
като горящ пламък, които никога не гасне. жълт – като слънцето, което огрява деня ни. зелен – като 
растение, което никога не спира да расте. син – като водата, която е толкова чиста. Пурпур – като 
цвете, което е готово да цъфне. индиго – като мечтите, които изпълват сърцето. дано всеки е 
открил и открива приятелства, равни с тази красота!

Приказката беше реализирана като куклен театър. направихме играчки, облечени в цветовете 
на различните герои, подбрахме подходяща музика (с изобразителен характер – преобладаващо пес-
ни, които децата знаят), беше избран разказвач, поработихме и за артистичност, дикция и арти-
кулация, помислихме за подходящата интонация, огледахме ситуацията отстрани. Предвиждаше се 
след приказката всички присъстващи деца да направят „жива“ 3D дъга от различни материали – кар-
тон, гланцово блокче, памук. оставаше да се предвиди какво следва от тук нататък, къде е детско-
то участие и виждането на детето в поучителната история. решихме, че ще наблюдаваме децата и 
техните реакции ще подскажат как да продължи ситуацията.

Приказката беше представена в търговище и в Шумен. в търговище наши домакини бяха дг „весе-
лушко“, а децата бяха на възраст между 4–6 години. те гледаха с интерес представлението, а след то-
ва поискаха да поиграят с „героите“, танцуваха и пяха песни за дъгата, играха и се забавляваха на игра-
та за малките и големите риби под ръководството на криси и хриси. най-много, обаче им хареса дъ-
гата, която трябваше да „построят“ от различни цветове и радостта след като всяко дете напра-
ви своята дъга може да се види на снимките, които всички искаха да си направят с артистите, геро-
ите, дъгата. не искаха да се разделят с гостенките, които им обещаха, че пак ще идват и ако има же-
лаещи ще сформират ателие в тяхната детска градина през есента. в Шумен „Приказка за дъгата“ 
гостува на децата от занималня „Патиланци“, в която има деца от различни възрасти, но преобла-
дават тези от начална училищна възраст. те много харесаха приказката, но пожелаха после сами да я 
изиграят, като се скриха зад паравана, всяко дете си избра един герой и четоха репликите му, като се 
постараха това да бъде артистично, ясно и отчетливо. всяко от децата искаше да бъде приказен ге-
рой и да покаже как вижда неговото реализиране съобразно своя характер и темперамент. 

какво ни показаха тези представления – децата имат нужда не само от възприемане на изкуство, 
а от неговата интерпретация съобразно характер, моментно настроение, темперамент на отдел-
ното дете. заниманието с изкуство, което не е продиктувано от „трябва и на всяка цена“ показ-
ва начина, по който детето възприема света, разкрива неговата индивидуалност и показва интерес-
ни начини на решаване на една ситуация, за съчетаване на цветовете, за подбор на музикален фон, за 
промяна в репликите, за интонационни решения при изговарянето им. децата харесват моменти-
те, в които правят нещо сами и виждат това, което са направили. те искат да запазят своето про-
изведение, за да се похвалят на близките си, за да се почувстват значими и уважавани, големи и рав-
ноправни. Предложенията и решенията, които предлагат в различни ситуации, макар и предизвика-
ни от конкретна приказка и обвързани с формите и средствата на различните изкуства могат да 
подскажат на един непредубеден наблюд ател житейски решения, да диагностицират артистични-
те заложби на всяко дете и да помогнат за прогнозиране на неговото бъдещо развитие. изкуството 
в извънурочните му форми е стимулатор и мотиватор за развитие, както и разкриване на най-до-
брата бъдеща професионална сфера на занимание на един човек. 
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НОВАТОРскИ ПОДхОД ЗА ПРЕДОсТАВяНЕ И ДОсТЪП ДО БИБлИОГРАфскИ 
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abstract: The report presents the present-days condition of the bibliographical resources with regards to their 
functionality, accessibility and representation abilities in nowadays dynamic information environment. The change 
in their informative structure, caused by the new publication forms, has been discussed. The problems regarding 
the information-bibliographic services and the relations between consumer and information have been traced, as 
well as the readers interest in information has been examined as basic factor for establishing the essence, scope 
and structure of bibliographical resources. The decisions, guidelines and reactions of international federation 
of library associations and institutions (ifla) have been marked regarding the visibility and accessibility of 
bibliographical resources. The report also establishes guidelines for the combining of traditional and digital 
bibliographic resources in a way that represent the local socio-culture information environment. The report 
present an innovatory approach for establishing visual and accessible bibliographic resources, entirely conformed 
and aimed towards the modern consumer needs.

Keywords: bibliographic resources, digital environment, access, innovation, user-oriented.

Въведение 
Промените, предизвикани от световната мрежа и появата на все по-голямо количество елек-

тронни документи, поставят под въпрос много от традиционните методи на предоставяне и дос-
тъп до библиографски ресурси. Библиографският ресурс, като част от динамичното информацион-
но общество, изисква незабавно, адекватно и своевременно решение по отношение на неговата функ-
ционалност, достъпност и предоставяне. динамиката на развитие на новите форми на публикува-
не, налагат промени не само в неговата информативна структура, но и в начина на предоставяне на 
достъпа до него, съобразен и изцяло насочен към интересите на потребителите. (Библиографски ре-
сурс Bibliographic resource – Форма на проявление или форма на физическо представяне на произведе-
ние или физическа единица, които представляват основа за библиографското описание. Библиограф-
ският ресурс може да бъде върху всякакъв носител или комбинация от носители. той може да бъде ма-
териален или нематериален. [източник: ime icc]).

Библиотечно-информационните специалисти днес са наясно, че читателските информационни 
интереси са тези, които определят същността, обхвата и структурата на библиографските ре-
сурси. ето защо задачите, които си поставят библиотеките и библиографията вчера и днес, са свър-
зани с осигуряването на лесен достъп на потребителя до знанието. в своята книга „Библиотечни по-
литики“, т. тодорова дава насока по отношение на адекватна реакция от страна на библиотечните 
институции на очертаните тенденции: „в съвременността съхраняването на социалната насоче-
ност и общодостъпност на библиотечните институции е невъзможно да се осъществява, без да се 
прилагат модерни управленски механизми за адаптация към сложните икономически, политически и 
обществени явления, към предизвикателствата на дигиталната ера“ [4].

ясно се очертава проблемът, че традиционният библиографски ресурс не е в състояние да осигури 
важната връзка между библиографията и потребителят в условията на информационното общество. 
основната задача, която стои днес е в търсенето на възможности за съчетаването на традиционни и 
електронни библиографски ресурси в синхрон с промените в обществено-културната и информацион-
на среда (в [2] ст. денчев дава следното определение: „информационната среда представлява съвкуп-
ност от информационни фондове, информационни технологии и интеракциите между хората и обо-
рудването, осигуряващи социалната инфраструктура за общественополезна реализация на един или 
друг специфичен информационен процес в рамките на определена предметна област.“). 
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ИфлА . Решения, насоки и реакции . Bibliography Section action Plan 2013-2014
международната федерация на библиотечните асоциации и институции (иФла), предусеща 

много рано очертаващия се проблем с достъпа до библиографските ресурси и до библиографското 
знание и започва усилено да работи за неговото разрешаване. в контекста на промените в инфор-
мационната среда, през 1990 г. в стокхолм се провежда семинар за библиографските записи, органи-
зиран от Програмата за универсален библиографски контрол и международен marc формат (ifla 
universal Bibliographic control and international marc (uBicim)) и секцията за библиографски контрол 
на иФла. участниците в семинара признават колко е важно в изменената информационна среда да се 
откликва на потребностите на ползвателя и да се реагира по-ефективно на разнообразните изиск-
вания, свързани с различните видове материали и с различните обстоятелства, при които се използ-
ват библиографските записи. 

През 2001 г. се провежда международен библиотечно-информационен конгрес в Бостън, масачу-
зетс. Библиографската секция на иФла представя две значими изследвания: докладът, изготвен от 
Бел и ленгбъл (Bell & lengball 2001) за уеднаквяването на националните библиографски системи по це-
лия свят в съответствие с препоръките на международната конференция по въпросите на органи-
зацията на националните библиографски услуги (icnBS), и проучване, свързано с промени в нацио-
налната библиография от 1996 г. на този форум се обсъжда и наболелият проблем: как националната 
библиографска система да отговори на нарастващото значение на електронните медии и по-специ-
ално на онлайн изданията?

През 2002 г. е създадена работна група, чиято цел е да проучи възможността за допълване и акту-
ализиране на съществуващите насоки с примери и линкове към съответния опит и да помогне на на-
ционалните библиографски агенции за подобряване на качеството на националните библиографски 
услуги посредством: 

 y разработване на нормативни документи, които да помогнат на националните библиографски 
агенции или организации за подобряване на качеството на националните библиографски услуги;

 y разработване на насоки във връзка с публикуването на националната библиография в електро-
нен вид;

 y разработване на насоки по отношение на включването и представянето на електронните ре-
сурси в националните библиографски системи.

задават се и следните важни въпроси:
 y дали библиографията е в удобен за потребителя начин?
 y има ли достатъчно индекси или възможности за търсене, които да позволяват ефективно из-

вличане на информация? [8]

Промяна в предоставянето на библиографските ресурси 
Положението в България по отношение на предоставянето на достъп до библиографски ресурси 

през последните двадесет години не се е променило особено. автоматизирането на библиографско-
то описание и изграждането на електронни каталози от доста години се развива в България и обхва-
ща все по-голям брой библиотеки. но за съжаление, липсата на единни национални стандарти, на гъв-
кавост и адекватно реагиране на новата информационна среда – не позволяват да се постигне пълно-
ценно използване на библиографския ресурс. той все още е непознат, остарял и недостатъчно инфор-
мативен към настоящия момент. новите форми на публикуване и достъп до документалните из-
точници в дигиталната ера, отдавна налагат промени в библиографските подходи и методи за ана-
лиз на документалното съдържание и в начините и формите за предоставяне на достъп до библиог-
рафската информация. акцентът се измества към улесняване и обхват на предоставяне не само на 
библиографски записи, но и на допълнителни ресурси към тях. очертават се нови възможности за 
предоставянето на достъп до библиографските ресурси и по-специално чрез изработването на биб-
лиографски издания със смесен характер.

Новаторски подход за предоставяне и достъп до библиографски ресурси в синхрон с потреби-
телските изисквания

една от важните задачи, свързана с осигуряването на качествено справочно-библиографско об-
служване, е проучването на спецификата на информационните потребности на читателите. в 
книгата „интеграционни процеси в библиотечно-информационната сфера“ т. тодорова подчерта-
ва: „интелигентният, комбиниран подход в информационното осигуряване, т. е. осъзнаването на 
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неговия комплексен, синергетичен характер – днес е основен инструмент в модерния и успешен ме-
ниджмънт на научната библиотека. той трябва да се прилага в информационното обслужване на из-
следователите и академичната общност, както и за нуждите на обучението през целия живот“ [5]. 

Променящата се интензивно информационна среда изисква своевременна реакция от справочно-
библиографското обслужване. Повече от двадесет години се подготвяме за отговор на тази среда, 
но за съжаление все още не сме наясно какви са задачите, които трябва да си поставим, за да задово-
лим интересите и удобството на потребителите. съвременните ползватели на библиотеките за-
доволяват своите културни и информационни потребности в глобалната мрежа. Подробното биб-
лиографско описание вече не е достатъчно информативно за тях. Появява се проблем, който не може 
да се разреши единствено със закупуването на библиотечен софтуер и електронен каталог. днешни-
те потребители са засегнати от това положение. те искат бързо и лесно да получат това, което им 
е нужно. налице е проблем, който на пръв поглед изглежда неразрешим. смятам че, насоката, в която 
трябва да се работи за решаването на този проблем, е в създаването на библиографски ресурси с на-
бор от допълнителни ресурси и интерактивни възможности към тях. как може да се реализира това?

обобщавам три възможни подхода:
 y обогатяване на справочния апарат на библиографските ресурси (свързване на показалците с 

хипертекст);
 y изграждане на допълнителни ресурси към библиографията (пълнотекстови документи);
 y разпространение в електронна среда (интегриране на пълнотекстовите документи към библи-

ографските записи в електронни каталози и бази данни).
в съвременността е наложително приложението на новаторски подход в библиографската наука 

и практика, отговарящ на изискванията на потребителите на информация и съблюдаващ защита-
та на интелектуалната собственост на създателите на творби.

успешен пример и добра практика е създаденият интерактивен библиографски указател „сте-
фан любенов коларов: биобиблиография“ [1], който е разработен по иновативен модел, съчетаващ 
традиционни и електронни библиографски ресурси. като негов съставител, към него съм интегри-
рала и допълнителни дигитални информационни ресурси – с цел постигане на повече възможности за 
достъп до библиографския ресурс и за неговото популяризиране сред многоликата читателска ауди-
тория с различни предпочитания към печатния или електронен формат на документите. 

Заключение
съчетаването на традиционни библиографски ресурси и съпътстващите ги дигитални копия е 

идеален начин да се реагира адекватно в динамичната информационна среда. Приложението на нова-
торски подходи за достъп до библиографските ресурси и предлагането на допълнителни дигитал-
ни приложения към основната библиографска информация – е пътят към повишаването на информа-
тивността на библиографските услуги в съответствие с потребителските изисквания на ххi век. 
такива решения са в синхрон с променящата се информационна и образователна екосистема.

литература:
1. аврамова, ваня. стефан любенов коларов: биобиблиография. софия. колбис, 2014. 284 с. 
2. денчев, стоян. мащабност, обществена значимост и социално съдържание на компютриза-

цията. – в: ценко цветанов и българската книжовна култура. сб. с доклади от нац. науч. кон-
ференция, посветена на 100-год. от рождението му / състав. мария младенова. софия: Wini 
1837, 2004, с 158.

3. дипчикова, александра. Функционални изисквания към библиографските записи: коментар 
върху целите, понятията и препоръките на иФла. // Библиотека, 2003, № 4-5, с. 25 – 29. 

4. тодорова, таня. Библиотечни политики. софия: авангард Прима, 2010. 192 с.
5. тодорова, таня. интеграционни процеси в библиотечно-информационната сфера. софия, за 

– о писменехь, 2014. 276 с. 
6. тодорова, таня. университетските библиотеки и отворения достъп до информация. // нови 

информационни технологии в образователния процес, 2011 (2012), с. 315-323.
7. тотоманова, а. динамика и бъдеще на текущата национална библиография. [онлайн ресурс]. 

[прегледан на 10.06.2015]. достъпен на адрес: <http://www.lib.bg/dokladi2001/totomanova.htm>
8. Функционални изисквания към библиографските записи. [онлайн ресурс]. [прегледан на 

17.06.2015]. достъпен на адрес: <http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2009-bg.pdf>



458

ОбразОвание и технОлОгии

9. Bibliography Section action plan 2013-2014. [онлайн ресурс]. [прегледан на 13.06.2015]. достъпен на 
адрес: <http://www.ifla.org/files/assets/bibliography/bibliography_section_action_plan_2013-14.pdf>

10. Bibliography Section Standing committee meetings Singapore Saturday 17 august and 21, 2013. 
[прегледан на 10.06.2015]. достъпен на адрес: <http://www.ifla.org/files/assets/bibliography/
Documents/2013minutesscmeetings.pdfа >

доц . д-р любомира Петрова Парижкова
Университет по библиотекознание и информационни технологии

АНАлИЗ НА ВЪЗДЕЙсТВИЕТО НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ИНИЦИАТИВИ 
ЗА ЧЕсТВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИя ДЕН НА кНИГАТА И АВТОРскОТО ПРАВО 
В УНИВЕРсИТЕТА ПО БИБлИОТЕкОЗНАНИЕ И ИНфОРМАЦИОННИ ТЕхНОлОГИИ

analySiS of The imPacT of currenT iniTiaTiVeS for The celeBraTion of 
World BooK and coPyrighT day in The SulSiT
lubomira Petrova Parijkova
State university of library Studies and information Technologies

* Авторът изказва благодарност към Университета по библиотекознание и информационни техноло-
гии за подкрепата в реализирането на Дни на книгата и авторското право.

abstract: The celebration of the international Book and copyright Day at the State university of library 
Studies and information Technologies is held for five consecutive years. each year, through a project under 
regulation № 9 of the meS, there are numerous initiatives related to encouraging reading (Scientific forum, 
roundtables, readings, essay competitions, exhibitions, etc.), discussing the problems of modern publishing and 
copyright. These events are preceded by surveys among students and after the initiatives the team has made 
monitoring polls reporting impact of the forum. in current report it will be submitted analysis of these surveys, 
conclusions and recommendations. The author will research efficiency and an effectiveness of such projects by 
science studies’ methodology and knowledge management’s means. in the report will be made SWoT analysis of 
ongoing initiatives, in addition of monitoring the polls, the text will be refer to personal experiences of participants 
(students and teachers) of the forum in the form of an interview or a shared written opinion. impact will be also 
assessed by examination of the comments and recommendations that were made in social networks (the project’s 
facebook page), by e-mails or in print and electronic media.

Keywords: celebration of 23 april, survey, analysis, SWoT, knowledge management 

отбелязването на деня на книгата започва от каталуня, където средновековната традиция по-
велява на 23-ти април (денят на св. георги) мъжете да подаряват роза на любимите си, а те в замяна, 
да им подаряват книга. с резолюция от 15 ноември 1995 г. на 28-мата сесия на генералната конферен-
ция на Юнеско 23 април се обявява за международен ден на книгата и авторското право. така още 
от 1996 г. по целия свят се чества тази дата. тя не е избрана случайно. на 23 април е двойната годиш-
нина от смъртта на уилям Шекспир и мигел де сервантес през 1616 г. датата 23 април е емблема-
тична и защото на нея са се родили и починали още много писатели, сред които: уилям Шекспир, ин-
ка гарсиласо де ла вега, морис дрюон, мануел мехия вайехо, владимир набоков и хосе Пла.

чрез честването на 23 април по света Юнеско се стреми да поощрява четенето, публикуването на 
книги и да защитава интелектуалната собственост чрез авторското право. По повод 23 април по света 
се организират множество събития, отворени библиотеки и любопитни инициативи – нощни четения, 
безплатни семинари, нетрадиционни рецитации и викторини в над 150 държави, като целят да привле-
кат внимание към четенето и да насърчат грамотността, писането и издателската дейност. 

за пета поредна година в университета по библиотекознание и информационни технологии се чества 
международния ден на книгата и авторското право. то е в контекста на разработване на политика за че-
тенето, издигането престижа на книгата и стимулиране младите хора да открият удоволствието от че-
тенето. реализира се чрез вътрешноуниверситетски проекти (по наредба № 9 на мон за условията и ре-
да за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за при-
същата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност). Благодарение на тях 
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се организират множество инициативи, свързани със стимулиране на четенето (научен форум, кръгли ма-
си, литературни четения, конкурси за есета, изложби и пр.), обсъждане на проблеми на съвременното книго-
издаване и авторско право. тези мероприятия биват предхождани от анкетни проучвания сред студенти-
те и завършват с мониторингови анкети за отчитане импакта на проведения форум. 

През петте години са реализирани следните проекти (по-надолу в текста като обобщение за пе-
тте години ще се използва общото наименование Проекта за книгата):

 y 2011 г. „седмица, посветена на международния ден на книгата и авторското право“ 
(ниП-2011-03) с екип: един професор (ръководител – проф. д.ик.н. стоян денчев, ректор на 
униБит), трима главни асистенти, двама докторанти, двама студенти.

 y 2012 г. „дни на книгата и авторското право в униБит“ (ниП-2012-01) с екип: един професор 
(ръководител – проф. д.ик.н. стоян денчев, ректор на униБит), четирима главни асистенти, 
двама докторанти, един студент.

 y 2013 г. „изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и авторското право“ 
(ниП-2013-8) с екип – проф. денчев (ръководител), трима главни асистенти, един докторант, 
трима студенти.

 y 2014 г. „книгата – нашето по-смислено настояще“ (ПчФнП-2014-07) с екип: един професор (ръ-
ководител – проф. д.ик.н. стоян денчев, ректор на униБит), двама доценти, трима главни 
асистенти, петима студенти.

 y 2015 г. „изследване на въздействието на изкуствата върху книгата и на книгата върху изку-
ствата“ (ниП-2015-05) с екип: двама доценти (единият е ръководител – доц. д-р любомира 
Парижкова), четирима главни асистенти, четирима студенти. 

въпреки промените в състава основната конфигурация от първата година се запазва. наблюдава 
се кариерно израстване на всички участници, като дори има член на екипа, който в рамките на тези 
пет години от докторант е станал доцент. 

При оценка на въздействието на провежданите инициативи е важно да бъдат посочени целите, 
които са поставени пред екипа. През 2011 г. формулировката е следната: „настоящият проект има 
за цел да провокира диалогична среда по въпросите на книгата и авторското право, да изследва по-
следните тенденции и да запознава със световни практики в областта. в проекта ще бъдат ангажи-
рани студентите и докторантите с научноизследователска дейност, като им се предостави въз-
можността те да представят своите гледни точки по актуални проблеми, свързани с тематиката. 
По този начин се дава възможност за формиране на академична общност, която постоянно усъвър-
шенства своите компетенции. осигурява се и взаимодействие с други структури (издатели, книго-
търговци, асоциации), което допринася за по-пълноценната диалогичност, отвореност, толерант-
ност и информираност. за основен проблем на проекта се определя необходимостта от издигане на 
авторитета на книгата и дискутиране на проблемите, свързани с авторското право. основният 
подход се основава върху съвременните теории в областта на професионалната комуникация – bridge 
building, който се изразява в директни срещи и изграждането на мостове, които служат за споделяне-
то на опит, представянето и дискутирането на конкретни практики и умения“ [6]. с оглед на та-
ка поставените цели ще се извърши анализ и преценка доколко те са били постигнати през годините.

задачите, например през 2012 г., са следните: изследване на тенденции чрез организиране на науч-
на конференция по проблемите на книгата и авторското право с участието на студенти, препода-
ватели, издатели, книготърговци, журналисти и специалисти; презентации на автори на книги-игри; 
изработване на сайт на проекта; уъркшоп – изработване на собствена книжка от студентите; сту-
денски форум, на който студентите ще представят своите тези; представяне на филм-портрет 
за доц. Петър Парижков – пример за безгранична любов към книгите; организиране, оценяване и пред-
ставяне на резултатите от конкурсите за есе и плакат; изложба на плакатите, участвали в конкур-
са; изнесена инициатива – студенти четат на деца от столично училище; организиране на изложба 
на старопечатни гравюри; издаване на сборник с материалите от форума; мониторингова анкета за 
отчитане на импакта от проведените комуникативни инициативи. както се вижда от цитирани-
те задачи – амбициозна и всеобхватна заявка за силно присъствие в университета. 

Методология на оценка
в настоящия доклад са представени анализ на анкетните проучвания, изводи и препоръки. търси 

се ефективността и ефикасността на този тип проекти чрез науковедска методология и средства-
та на знаниевия мениджмънт. 
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в доклада е направен и SWoT анализ на резултатите от провежданите инициативи, като освен 
върху мониторинговите анкети, текстът се позовава на лични впечатления на участниците (сту-
денти и преподаватели) във форумите под формата на интервю или споделено писмено мнение. им-
пактът се търси и чрез анализ на коментари и препоръки от участниците в Проекта за книгата.

ефективността на изследванията е показател, който предполага получаване на оценка, даваща 
на потребителите реалната ценност на резултата. ефективността характеризира продукта на 
изследването, докато ефикасността е показател за нивото на организация на процеса. „за да се оцени 
ефективността, е необходимо да се определи ефекта, т. е. оцени реализацията на резултата. ефек-
тивна често се нарича работата на колектива в този смисъл, че тя е добре организирана, т. е. ко-
лективът прави усилия за постигане на поставена цел с неголеми разходи“ [5, с. 66]. трябва да се от-
бележи, че вътрешноуниверситетските проекти се реализират с минимален бюджет. въздействие-
то може да се отчете чрез анализиране на промените, които настъпват вследствие от проведени-
те инициативи, от това дали нараства конкурентоспособността, от качествени натрупвания и 
пр. в противен случай, както отбелязва е. русинова [8, с. 45], „маркетингът стига само до промоци-
ята, но не и до резултатите“. как обаче да направим така, че организационната ни стратегия или 
знаниевият мениджмънт да провокира и постига пълноценни резултати? знаем, че „придобиването, 
систематизирането, трансфера и създаването на знания като елементи от процеса на управление 
на знанието“ трябва да бъдат инкорпорирани в нашата стратегия за повишаване на възможности-
те на проекта и че „използването на тацитното знание е решаващ елемент от стратегията“ [5, с. 
131]. чрез оценяване на проведените интервюта и анализ на анкетните карти става достъпно та-
цитното знание (става споделимо), а това би допринесло за „изучаване живота на знанията вътре в 
организацията и възможностите за превръщането им в капитал, както и способността на органи-
зацията по-бързо от другите да осъществява иновационна дейност и ефикасно да прилага резулта-
тите й в практиката“ [2, 271]. моделът за управление на знанието включва формулиране на ясна ви-
зия, структуриране на бизнес стратегия, наличие на ценностна система, ясни измерители, откри-
ване на стимули, процеси и технология и управление [5, с. 133]. целите, които си поставяме тряб-
ва да са ясни, конкретни, както казва Питър дракър „с ангажимент за действие, чрез тях трябва да 
се реализира мисията на бизнеса“ [1]. но е необходимо да има и ясни стандарти, чрез които се измер-
ва изпълнението.

Анкетни проучвания
всяка година след приключването на форума са провеждани анкетни проучвания, целящи да от-

четат импакта. През 2011 г. са изследвани само студенти – разполагаме със 113 валидни анкетни кар-
ти. съвсем естествено като първа година от провеждането на инициативата да се задават въпро-
си, които са свързани с бъдещето на проекта, с неговата устойчивост и преди всичко с интереса към 
проведените събития. във всички анкетни карти през годините има опция за предложения. като по-
ложителна тенденция можем да откроим, че голяма част от респондентите попълват тази графа. 
от особен интерес за организаторите са препоръките от младите хора. радващи са реплики като 
„Поздравления за организаторите! Продължете инициативата!“, „Пожелавам да бъде все по-успеш-
на!“ и т.н. (2011). най-често срещаната препоръка бе да се използва повече реклама, за да се популя-
ризират инициативите. негативите, които отчетохме тогава (2011), основно бе недостатъчната 
посещаемост от страна на студентите. което като сравним с последните две години (2014–2015 г.) 
е абсолютно преодолян проблем – през 2014 г. 80% от посетилите форума са студенти, а през 2015 г. 
68% от аудиторията на форума (214 души), който е в два дни, са студенти (данните са от присъст-
вените списъци, в които всички гости на събитията се вписват всяка година). 

могат да бъдат направени две дисекции: въз основа на присъствените списъци (но те съдържат 
само информация за имена, пол, професия) и на анкетните карти. все пак тенденцията, че преобла-
дават жените-присъстващи на този форум, е необорим факт и според двата източника (например 
през 2015 г. 77% са жените). и това е обяснимо поради спецификата на изучаваните специалности 
във Факултета по библиотекознание и културно наследство към униБит, в който доминира хума-
нитаристиката (това не означава, че не присъстват представители и на Факултета по информа-
ционни науки, но все пак те не са много). друг показател е възрастовото разпределение на публиката.

най-високият дял на участие на млади хора между 20 и 30-годишни е през 2011 г., което се обясня-
ва с факта, че през тази година само студенти са попълвали анкетата, докато през 2012 г. се наблю-
дава по-висок дял на участниците над 40 години, което се дължи на факта, че на 23 април 2012 г. бе 
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представен филма за доц. д-р Петър Парижков и на премиерата бяха поканени външни гости, които 
са в зряла възраст (интелектуалци, журналисти, писатели и пр.). 

Фигура 1. Разпределение на участниците по възраст 

Фигура 2. Разпределение на участниците по години

цялостната концепция на Проекта за книгата е насочена към приобщаване на младите хора към 
четенето, към издигането престижа на книгата и защита на авторското право. ето защо доми-
нацията на хора между 20 и 30-годишна възраст може да се отчете като постигната цел на този 
форум. защото мотивите за създаване на такъв проект въобще бяха продиктувани от идеята да 
бъдат приобщени студентите към академичния живот чрез по-нетрадиционни средства, в по-не-
формална среда да общуват не само помежду си, но и със своите преподаватели и с външни експер-
ти. студентката маргарита арнаудова (първи курс „Печатни комуникации“) споделя: „за пръв път 
присъствах на тези конференции и бих могла да кажа, че бях силно заинтригувана. научих доста не-
ща, включително за същината на празника и неговия произход“.

н. матеев откроява като важна позитивна характеристика на проекта „широкото представи-
телство на различни социални и професионални групи – студенти, преподаватели, творци, специали-
сти от различни браншове на бизнеса, обществеността, включително в лицето и на най-малките“ [3]. 

и тъй като цел на проекта е „да издига престижа на книгата“ в анкетите неизменно присъст-
ва въпрос дали чрез инициативите се спомага за това. 93% от отговорилите през 2015 г. смятат, че 
това категорично е така, а през 2013 г. – са 100% убедените в постигането целите на проекта. към 
оценката на ефективността може да се добави и коментарът на н. матеев: „широко по мащабите 
си и комплексно по характера си научно събитие“ [3].

в анкетата от 2015 г. има въпрос, отнасящ се до предишните чествания на 23 април и избора на 
най-интересна тема от изминалите пет години. някои респонденти са посочвали повече от един 
отговор. за голяма част от аудиторията, състояща се от студенти, при това първа година на обу-
чение, този въпрос крие еднозначен отговор – 2015 г., т.е. настоящата инициатива, тъй като те 
не са присъствали на предишните издания на честванията в униБит. съвсем очаквано форумът от 
2015 г. „изкуството на книгата. книгата и изкуствата“ събира най-много гласове. темата „Полити-
ки за стимулиране на четенето“ е втората по харесване инициатива, проведена през 2013 г. на тре-
то място е форумът с водеща тема „книгата – между клишетата и реалността“ (2014 г.). 
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Фигура 3. Избор на най-интересна тема от изминалите пет години

има и допълнителен въпрос „защо?“, на който много малко респонденти са дали отговор, но все 
пак няколко души са написали, че избират 2015 г., защото е „най-креативният форум“, защото са-
мите анкетирани са лично свързани с изкуството или „защото ми помага за бъдещата професионал-
на реализация“. 

ефикасността на Проекта за книгата може да бъде отчетена чрез анализ на отговорите на въ-
проса „каква оценка давате на организацията?“ През 2011 г. 40 % дават отлична оценка, 48% – много 
добра, 10% нямат мнение и 2% – лоша оценка; през 2012 г. 60% от отговорилите са дали отличен (6); 
38% – много добра оценка и 2% са дали – добра; през 2013 г. 58% дават отлична оценка, 40% – много до-
бра, а само 2% – добра оценка, през 2014 г. 71% дават отлична оценка, 23% – много добра, 6% – добра, 
през 2015 г. 74 % от анкетираните дават отлична оценка за организацията на инициативата, 24 % – 
много добра, само двама души я оценяват като добра (има и 6-ма неотговорили). Първокурсникът 
веселин станков написа във фейсбук страницата на проекта „ден на книгата и авторското право – 
23 април“ следното: „Форумът беше организиран блестящо. темата много ми хареса. за мен беше ис-
тинско удоволствие, че присъствах. в този университет се чувствам все едно съм в друг свят и го 
посещавам с желание“. колегата му светослав миков е още по-емоционален в споделеното: „възмож-
ността да присъствам на събитията около честването на 23 април бяха едно истинско удоволст-
вие за мен. такива мероприятия са един от начините по атрактивен и забавен начин да научиш много 
нови неща, да срещнеш интересни хора, които да споделят опита, натрупан с годините труд в раз-
личните сфери на изкуството. време, в което българската култура, писменост и изобщо българщи-
ната е забравена, подобно събитие е добра практика за това да бъде провокирана любовта към кни-
гата сред младите“. разбира се, не трябва да се пренебрегват и забележките, които отправят анке-
тираните по отношение на организацията. например студентът мартин аспарухов (първи курс, 
„Печатни комуникации“) е написал през 2015 г. следното: „имаше и кръгла маса, която лично на мен 
не ми допадна особено, защото се превърна в говорилня“. в действителност организаторите отчи-
таме грешката, че на кръглата маса не взеха участие студентите, те бяха публика и по този начин 
не успяха да се включат в разискваните теми. миглена грудева (първи курс, „Печатни комуникации“) 
споделя: „донякъде ми липсваше и музикален фон, въпреки че имаше такъв, но беше кратък“. мартин 
тодоров (първи курс, „Библиотечен мениджмънт“), напротив, твърди: „място за критики няма, ор-
ганизацията беше на ниво и се хареса на всички“. екипът на проекта съзнава, че е невъзможно да се ха-
реса на всички. винаги има място за критични бележки, които се вземат под внимание при организа-
цията на следващите форуми.

SWoT анализът може да се нарече подход на възможностите. затова създаването на стратегия, 
основаваща се на уникалните ресурси и способности, дава по-дългосрочен поглед, отколкото тради-
ционният подход, и е много по-уместно в днешната несигурна и динамична конкурентна среда [2, с. 
95]. 
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Таблица 1. SWOT анализ на резултатите от провежданите инициативи

силни страни слаби страни 

Провокиране, разкриване и стимулиране 
на диалогична среда между студенти, 
преподаватели и представители на бизнеса, 
имащи отношение към системата на книгата, 
както и към закрилата на авторските права

недостатъчна мотивация от страна 
на студентите за участие във форума и 
съответно непълноценното им включване в него

създаване на мрежи от партньори, свързани с 
книгата и защита на авторското право

технически проблеми по реализация на форума

интегриране на студентите към научните 
достижения в униБит

недостатъчна реклама

сборник с публикации, свързани с проблемите 
на книгата и авторското право – 5 сборника за 
петте години

нисък бюджет за реализация на множество 
мероприятия. налага се самофинансиране от 
страна на екипа

изключително плодотворна научна продукция в 
научни списания и на научни форуми – 55 публи-
кации в български списания и 8 в чужбина за пет 
години; един документален филм [7].

липса на спонсори

организиране на конкурси за студенти

все по-слаб интерес от страна на студентите 
да участват в конкурси. вероятно ги 
ограничават и строгите правила за авторско 
съдържание на техните творби

уникален експеримент за униБит с креативни 
работилници – уъркшопове, четения, флашмобо-
ве, игри и пр.

стимулиране на творчество чрез различни креа-
тивни техники (По едуард де Боно, чрез музика, 
чрез поезия и др.)

Проектът за книгата ежегодно бива отбелязван 
в страницата на Юнеско за честванията на 
23 април по света, като България е представена 
именно чрез инициативите на униБит
Представяне на уникални изложби
млад и амбициозен екип, раздаващ се и ентусиа-
зиран
чуждестранно участие и повишаване на автори-
тета на форума
Популяризиране на буккросинг феномена

Възможности Заплахи

нови политики за стимулиране на четенето загуба на интерес към този форум
използване на получените резултати в 
преподавателската практика

липса на участници в дискусиите

възможност на студентите да кандидатстват 
за европейски стипендии, благодарение на 
участието си в различните инициативи и 
конкурси

изчерпване на идеите и повторение на инициа-
тивите

опит да се преборим с „copy-paste“ културата влизане в рутина

да се видят кои теми и презентатори са 
предизвикали най-голям интерес у адиторията

висока ангажираност с високобюджетни проек-
ти от участници в екипа и невъзможност да се 
включат в каузата
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чрез анкетните проучвания да откроим какви 
са интересите на аудиторията и в следващото 
издание да бъдат включени теми, вълнуващи 
аудиторията

Проектът за книгата има повече приложен характер, тъй като текстовете от публикуваните 
сборници могат да залегнат в учебните програми на различни дисциплини (например по „книгозна-
ние“). въпреки насочеността към практиката, чрез синтезирането на получените резултати и ана-
лиз върху съвременните форми за стимулиране на четенето, върху съвременните тенденции по от-
ношение на книгата и авторското право, Проектът безспорно дава теоретични знания на студен-
тите. според н. матеев [3] „главният принос в този смисъл би следвало да се свързва преди всичко 
с реализирания в случая комплексен нестандартен подход, залагащ в изключителна степен на инте-
рактивността и нейното когнитивно и социално значение. най-важният резултат се оказва съот-
ветно изградената комплексна комуникативна конструкция, осигуряваща подходящи условия за не-
обходимото методологическо задълбочаване с оглед разпознаването на налагащите се нови тенден-
ции в съвременния живот на книгата и реализирането им на практика“. научноизследователската 
дейност на студентите и докторантите допринася за придобиването на задълбочени нови знания 
и съдейства за тяхната професионална квалификация. в своята книга [9], авторът т. тодорова оце-
нява ефективността на Проекта за книгата и чрез широкото участие на „студенти от всички спе-
циалности на униБит. много от тях осъществяват първите си публикации в сборниците по про-
екта – „книгата – нашето по-смислено настояще“. освен това се дава възможност на студентите 
да кандидатстват за европейски стипендии, благодарение на участието си в различните инициати-
ви и конкурси.

научно-приложните резултати се изразяват в създаването на мрежи от партньори, свързани 
с книгата и защита на авторското право; в интегрирането на студентите към научните дости-
жения в униБит. създаването на добри практики в университета по библиотекознание и инфор-
мационни технологии задава благоприятен контекст за следващи инициативи. така например ново-
създадената лятната студентска академия за знания може да черпи от опита на петгодишната ни 
практика. още повече, че дейностите й са „фокусирани както върху теоретичните, така и върху 
практическите знания, като академията въвлича различни студенти за участие и ментори не само 
от университетите, но и от практиката“ [10, с. 264], а симбиозата между теоретично и практиче-
ско знание е в основата на философията на Проекта за книгата. 

„чрез осъществените дейности и проведените мероприятия се допринася съществено за приоб-
щаването към глобалното движение за утвърждаване на съвременните идеи и нови тенденции в та-
зи особено актуална за страната област, с което се заявява още по-недвусмислено мястото на уни-
Бит в научния, социално-икономическия и културния живот“ [4]. 

дали мисията на Проекта за книгата да инициира диалог за мястото на книгата в нашата жи-
тейска и академична общност и да търси интересни и привлекателни начини да бъдат приобщавани 
младите хора към четенето е реализирана е трудно да се твърди, тъй като е амбициозна и с трудно 
измерими показатели. направена е заявка в посока на създаване на политики за стимулиране на чете-
нето, но плодовете на нашия труд ще узреят след години натрупвания. Последните пет години ра-
ботим в тази посока. 
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„В ОБУВкИТЕ НА сТУДЕНТА“ – ПРАкТИкИ В ОБУЧЕНИЕТО НА сТУДЕНТИ ПО 
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communicaTionS in a digiTal World
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abstract: This report aims to present best practices for teaching students in the digital world, as implemented 
in the print communications major at the university of library Studies and information Technologies. emphasis 
is placed on the potential of information and communication technologies (icT) training to contribute to the 
quality of a classical humanities and social sciences curriculum. The rapidly developing information landscape 
poses many challenges for students and faculty alike. combining traditional methods for conducting research 
in the field of literary and documentary heritage with available free-use web-based resources and technologies 
enables a higher-quality learning experience. The skills and competencies necessary to harness the potential of 
new technologies for the benefit of education and scientific development, can only be acquired by first mastering 
traditional forms of knowledge acquisition (ie. at the library).

Keywords: education practices, print communications, icT, social sciences, library. 

настоящият доклад има за цел да представи практиките, които се използват в обучението на 
студентите по „Печатни комуникации“ в университета по библиотекознание и информационни 
технологии, в съвременната дигитална среда. акцентът е поставен върху прилагането на възмож-
ностите на информационно-комуникационните технологии (икт) към обучението на студенти от 
традиционни хуманитарни специалности (в униБит). Бързо променящата се информационна среда 
поставя множество предизвикателства пред студенти и преподаватели. Познаването и ползване-
то както на традиционните методи за провеждане на изследване в областта на книжовно-докумен-
талното наследство, така и на съществуващите за свободна употреба уеб-базирани ресурси и тех-
нологии, съдейства за по-качественото и занимателно обучение на студентите. уменията и компе-
тентностите, които са нужни за овладяване на потенциала на новите технологии в полза на обра-
зованието и науката, безспорно се придобиват при сблъсъка на всеки един студент с традиционни-
те форми за придобиване на знание (в библиотеката). 

разпространението на интернет през xxi век слага огромен отпечатък върху междуличностна-
та и обществената комуникация. информацията става с пъти по-достъпна и оттук многообрази-
ето на източници за обучение, осведомяване и развлечение се увеличават. Пространствените и вре-
меви ограничения при предаване на информация лесно се преодоляват. достъпът до различни елек-
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тронни ресурси не е проблем за обществото, което придобива с все по-голяма бързина нужните уме-
ния за работа с тях. темповете на нарастване на разпространяваната в електронен вариант инфор-
мация са многократно по-големи от тези на печатната информация [17, с. 7]. Бързо променящата се 
информационна среда поставя редица предизвикателства пред студенти и преподаватели. всичко 
това е вярно, но клишираните фрази трябва да спрат точно тук! използването на възможностите 
на информационно-комуникационните технологии (икт) от студенти в специалностите във Фа-
култет по библиотекознание и културно наследство (ФБкн) при университета по библиотекозна-
ние и информационни технологии вече не е нещо непознато или иновативно. нуждата от интерак-
тивно (само)обучение и извънаудиторна подготовка по дадена тема, проект или изследване може да 
бъде задоволена благодарение на бързия, удобен и често свободен достъп до информация и електронни 
ресурси в интернет. трябва да се отбележи, че динамичната промяна на комуникацията между хора-
та в дигиталния свят модифицира и практиките в обучението на младите хора. от друга страна, 
като студент изучаващ традиционната хуманитарна специалност „Печатни комуникации“ в уни-
Бит, на който са поставяни задачи, свързани с изследвания върху българското и световно книжовно-
документално наследство, се налага неведнъж да ползвам предимно класически печатни източници (в 
библиотеката – каталози, книги, сборници със статии и пр.), за да направя даденото изследване или 
проект задоволително пълно и изчерпателно. 

в настоящата разработка ще бъдат представени и съпоставени двата вида практики за обуче-
ние на студенти по „Печатни комуникации“ в униБит, но от гледна точка на студента и неговия 
опит в усвояването на теоретични и практически знания и умения. интересно е да се проследи как 
се провежда едно научно проучване през 2012 г., за което са използвани традиционни източници на 
информация и как би могла да бъде направена подобна изследователска разработка през 2015 г., чрез 
онлайн ресурси в дигитална среда. въпреки твърде краткия период между двете изследвания (само 
три години), промяната в методите е ясно изразена. 

Принципно нов дигиталният свят предоставя възможности, но на него би трябвало да се погледне 
като на едно естествено продължение на традиционната среда, не толкова като на алтернатива [19]. 
стъпвайки в „обувките на студента“ ще бъде отговорено на няколко съществени за темата въпроса.

въпросите, които се поставят, са следните:
 y какви са традиционните методи в преподаването на хуманитарни дисциплини в специалността 

„Печатни комуникации“ и как се осъщестява едно изследване по дадена тема по класически метод?
 y какви са възможностите за провеждане на научно изследване в дигитална среда чрез онлайн ре-

сурси в световен мащаб и на локално ниво? 
 y какви са предимствата, недостатъците, разликите и приликите при двата подхода за разра-

ботване на научен проект?
в трети курс от обучението си в специалност „Печатни комуникации“ през учебната 2012/2013 

г. имах възможността да изучавам дисциплината „езикови особености на възрожденските книги“ 
при проф. д.ф.н. йорданка захариева. споменавам го като възможност, защото се случва така, че 
всички интересни за нас студентите курсове, по неписани закони, попадат винаги в списъците на 
„избираемите дисциплини“ и сформирането на достатъчно голяма група, за да тръгне курсът, поня-
кога, е проблемно. лекционният курс обхващаше теми, свързани със значението и ролята на възрож-
денската книжнина за преориентиране на българина към модерния свят; динамичните процеси в ези-
ка и основополагането на новобългарския книжовен език; етапите в развоя на книгите; книгата през 
трита периода на Българското възраждане – начало на новобългарските езикови особености, идеята 
за книжовен език и книжовноезиковите школи. също така и графиката и правописът през възражда-
нето, лексиката и речникът на българина от периода, спецификите на морфологичното и синтак-
тично равнище в печатните текстове и окончателното изграждане на езика в печатните тексто-
ве в началото на xx век [6]. за изпита трябваше да се направи описание и анализ на конкретен въз-
рожденски текст от оригинала. според инструкциите на преподавателя курсовата работа имаше 
за цел да запознае студентите с оригинал на възрожденска книга (календар) от старопечатния от-
дел на националната библиотека „св. св. кирил и методий“ (нБкм). за да се направи проучването 
бяха поставени следните задачи:

 y да се разгледат и изследват графичните системи във възрожденските календари;
 y да се осъществи ексцерпция на непознати и слабо познати думи от текстовете;
 y да се установят особеностите в правописа на думите. 
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Ползвайки предоставения от преподавателя пълен списък с имена на автори на календари и годи-
ните на издаването им, както и литература, която може да потрябва, всеки един студент следва 
алгоритъм на работа, който има за цел да посочи основните стъпките към изготвянето на курсова-
та работа. студентът трябва:

 y да посети нБкм, където в старопечатния отдел да се запознае с репертоара на маньо стоя-
нов: „Българска възрожденска книжнина: аналитичен репертоар на български книги и периодич-
ни издания. 1806-1878/под ред. на александър к. Бурмов“, в 2 тома [16]; 

 y да намери обекта на изследването си – предварително избран от списъка с възрожденски кален-
дари. в конкретния случай: „нова мода календар за 1857: година първа/астрономисан и написан 
от Петка р. славейкова“ [14];

 y да поръча чрез саморъчно попълнена заемна бележка избраната книга на библиотекаря в отдела;
 y да използва метода De visu и да разгледа титулната страница и началните страници на изда-

нието;
 y да обърне внимание на всички детайли, които ще са нужни за описанието и последващото ко-

ментиране на обекта на изследването. например: кой е авторът; коя е и къде се намира печат-
ницата; какъв е размерът и обемът на календара (външни характеристики); има ли илюстра-
ции; съществуват ли специфични вторични белези върху корицата или на страниците на кни-
гата и т.н.;

 y да опише съдържанието в календара – налични ли са всички задължителни компоненти за жанра 
на изданието – мото, пасхалия, прокобение, месеците от годината и т.н.;

 y да се запознае с графичната система, използвана в календара;
 y да намери непознати или слабопознати думи, значението на които да провери в „речник на бъл-

гарския език: ч. 1 – 6“ на найден геров [3] или в „енциклопедически речник: сведения ист., био-
гр., геогр., науч., лит., митол., библейски и др.; чужди думи, употребителни в книжовния ни ез.; 
наши си книжовни думи, които мъчно се разбират: ч. 1-3“ на лука иванов касъров [9]. като и 
двете издания са налични в нБкм.

от изученото в други дисциплини, като „книгознание“, „история на писмените комуникации“, 
„Печатни медии“ и др., студентът е наясно, че за едно пълноценно провеждане на изследването е не-
обходимо да се снабди с допълнителни материали (информационни източници), свързани с теоре-
тичната част по темата. за целта използва класическия метод на търсене и проверка в каталог. ня-
кои от източниците са:

 y за периода на изследването: генчев, н. Българско възраждане: записки и бел. по нова бълг. исто-
рия за студентите от су „климент охридски“. – с.: отечествен фронт, 1981. – 352 с. [2];

 y за особеностите на българската старопечатна книга, към която спада обектът на изследва-
нето: Богданов, и. Българската книга през вековете. с.: ди народна просвета, 1978. – 32 с. [1];

 y за определяне на вида шрифт/шрифтове, употребен в календара: йончев, в. Шрифтът през ве-
ковете. – с.: Български художник, 1964. – 412 с. [7];

 y за историята на новобългарския книжовен език и мястото на календара в нея: 1. история на 
новобългарския книжовен език. – с.: Бан, 1989. – 544 с. [8]; 2. русинов, р. учебник по история на 
новобългарския книжовен език. – с.: наука и изкуство, 1980. – 384 с. [13];

 y за календарния жанр: 1. михова, л. Българските календари. – Пв.: Полиграф, 1995. [10]; 2. михова, 
л. модерните потреби на възраждането. – с.: Полис, 2001. – 160 с. [11];

 y за авторът на календара: славейков, Петко рачов. автобиография. с.: Бълг. писател, 1957. – 56 с. [15];
 y и още – статия със заглавие „възрожденски календари“ на никола Ферманджиев, която е помес-

тена в два поредни броя на списание „антени“ от 30.05 и 06.06.1979 г. [18]. 
дотук може да се отбележи, че изследването би могло да се направи единствено чрез класически 

методи, главно поради спецификата на материята. Посещението в библиотеката не само е задължи-
телно, но и предоставя възможност на студента да се докосне до оригинален обект от близкото ни 
минало, като така усети атмосферата на възрожденската книжнина и в действителност се сблъс-
ка с трудностите при осъществяването на един научен проект. според привържениците на англий-
ския емпиризъм (хобс, Бейкън, лок и др.) познанието трябва да се основава на опита [12]. стъпка по 
стъпка студентът започва работа по заданието. какво, всъщност, прави студентът през 2012 г.? 
отива в нБкм и предполага, че ще свърши за няколко дни проучването си. Предварително преглежда 
информацията, която може да намери в интернет по темата. стига до извода, че въпреки същест-
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вуването на дигитална библиотека, достъпна за ползване чрез сайта на нБкм от 2007 г., обектът 
на изследването „нова мода календар за 1857: година първа/астрономисан и написан от Петка р. сла-
вейкова“ все още не е дигитализиран. информацията, която е нужна за теоретичната част от раз-
работката, не може да бъде намерена на свободен достъп (open access) в пълнотекстов вариант в 
глобалната мрежа. Повече от седмица отнема по класическия способ, за да бъдат събрани, прегледани 
и структурирани материалите, с които да се започне изследването. обектът е ксерокопиран, кое-
то дава по-голяма свобода на студента за работа с него. източниците, при които има действащи 
авторски права са копирани частично, според правилата на библиотеката и „закона за авторското 
право и сродните му права“ (заПсП). обемът от информация, която трябва да бъде обработена за 
постигане на пълнота на разработката, е значителен. резултатите от изследването са визуализи-
рани във фиг. 1. „класически подход към изследване на възрожденска книжнина“. след почти месец на 
прилежен труд, свързан със сериозни разходи, редовни напътствия от страна на преподавателя, не-
еднократно посещаване на библиотеката, водене на записки и ксерокопиране на материали, изследва-
нето е завършено. 

Фигура 1. Класически подход към изследване на Възрожденска книжнина

в съвременния свят достъпът до информация е лесен, по-бърз, по-удобен и дори по-евтин. исто-
рията на интернет датира от 1957-1958 г., но той става публично достъпен едва с реализацията на 
хипертекста от тим Бърнърс лий през 1991 г. интернет нараства всекидневно с около 10 млн. уеб-
страници [17, с. 14]. както посочва анелия добрева в презентацията си „как да подредим информа-
цията, без да превъзпитаваме потребителя?“, представена на организираната от униБит конферен-
ция „съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“, на 2 и 3 декември 2014 г. в гр. 
софия, броя на уникалните url-адреси в интернет от 26 милиона страници през 1998 г. нараства на 
1 трилион през 2008 г., като достига до 60 трилиона през 2014 г. [4]. данните са красноречиви за изо-
билието от информация, което съществува в интернет. всеки, който има желание и достъп до мре-
жата може да се превърне в производител на информация. според авторката на доклада „в момен-
та липсва достатъчен финансов, технологичен и институционален праг, който да отсява кой може 
и кой не може да произвежда информация за общо ползване“. няма как да не се съгласим с това твър-
дение. въпреки това, днес свободният достъп до научна и образователна информация създава значи-
телно по-добри условия и възможности за обучение на студенти. 

следва да се отговори и на другия съществен за темата въпрос: „какви са възможностите за про-
веждане на научно изследване в дигитална среда чрез онлайн ресурси в световен мащаб и на локално 
ниво през 2015 г.?“

за да се види разликата между начините за осъществяване на научната разработка, обектът на 
изследването и темата „Проучване върху възрожденски календар – нова мода календар за 1857: годи-
на първа/астрономисан и написан от Петка р. славейкова“ ще бъдат запазени същите, но вече погле-
днати в контекста на научната дисциплина „история на книгата – електронни ресурси“, препода-
вана в униБит през 2015 г. от доц. д-р васил загоров [5].
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календарите са популярна книжнина за времето си и според иван Богданов са „малоценна литера-
тура“ [1], която не представляват интересен изследователски обект. с други думи те не са важен 
източник на информация и не си заслужава да бъдат изследвани. тази работна хипотеза ще се поста-
ви за доказване. въпросът е: „може ли студентът да направи изследването си изцяло чрез онлайн ре-
сурси и до каква степен?“

Благодарение на новите технологии проучването на темата е облекчено. интернет се разглежда 
също като една необхватна библиотека, в която броят на ресурсите е огромен и нараства експонен-
циално. съществуват различни по вид и функция електронни каталози, справочници, портали, ре-
позитории, виртуални библиотеки и др., от които да се достигне до специализирана информация в 
областта на конкретното изследването по история на книгата [5, с. 38]. известно е, че интернет е 
огромна „библиотека“ с няколкостотин милиарда уебстраници, но един от малкото недостатъци на 
тази „библиотека“ е, че няма и не може да има каталог на своите ресурси. Правят се опити за реша-
ването на този проблем. развитието на икт позволява на всяка една библиотека по света да напра-
ви автоматизирани библиотечни каталози, т.нар. opec/ online public access catalog – каталози за он-
лайн публичен достъп. дигитализацията, според васил загоров, е „ключов библиотечен процес, кой-
то е призван да създаде адекватни дигитални копия на важни за книжовно-документалното наслед-
ство притежания на библиотечните фондове“ [5, с. 64]. големите проекти на дигитални библиоте-
ки в световен мащаб, като „световната дигитална библиотека“ (World digital library – http://www.wdl.
org/en/ ), „интернет архив“ (internet archive – https://archive.org/index.php ) и в европейски – „европей-
ската библиотека“ (The european library – Tel), „европеана“ (europeana), дават възможност да бъде 
намерена информация за конкретното издание, но по-скоро като препратка (линк) към съответна-
та националната библиотека, част от мрежата, и копието, което се намира там. 

чрез електронния каталог coBiSS/opac на националната библиотека проверяваме данните за 
книгата, която търсим. след това в дигиталната библиотека на нБкм студентът намира вече ди-
гитализираното копие на книгата, показано на фигура 2.

Фигура 2. Визуализация на дигитализираното копие на книгата

дигиталната библиотека е структурирана в зависимост от вида на документите в няколко 
колекции, които са подразделени в отделни кабинети и дава онлайн достъп до голям брой ръкопи-
си, старопечатни книги, архивни документи, графични, картографски и периодични издания. в със-
тавен от служители на библиотеката файл има подробни инструкции, както и съвети за търсене 
и ползване на дигиталната библиотека [20]. от метаданните на изданието се разбира, че то е било 
съхранено и предоставено за ползване на свободен достъп, чрез специализирания софтуер DocuWare, 
едва на 24. 03. 2015 г. възможностите на софтуера за работа с обекта са многобройни. ограничения-
та и пречките пред студента, които са съществували през 2012 г., като работно време на библиоте-
ката, цена на читателска карта и ксерокопиране, необходими материали за преписване и прерисува-
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не на части от календара и т.н., в този случай отпадат. за да се отговори на поставения по-горе въ-
прос се взима методологията на работа при класическия метод за провеждане на изследване и се при-
лага върху онлайн метода. следвайки стъпките се проверява до каква степен могат да бъдат намере-
ни необходимите материали за емпиричната и теоретичната части на разработката. чрез инфор-
мационно търсене по ключови думи, установяваме:

1. дигитализираното онлайн копие на възрожденския календар ускорява работата на студента, 
като то може да бъде ползвано за изследване по метода De visu, но до определена степен. не е 
ясно дали копието е обработено и вторичните белези по него са били премахната по време на 
дигитализирането. сравняваме копието с аналоговата версия. двете копия не са идентични, 
което може да попречи на точния анализ на обекта. 

2. на няколко места в глобалната мрежа се открива речникът на найден геров, в който да бъдат 
търсени непознатите думи от текста на книгата. Файлът е във вид на pDf формат, но ка-
то снимка на оригинала. това не позволява да бъде търсено в текста по ключови думи. Предим-
ствата на електронните документи в случая се оказват недостатъци.

3. от списъка с библиография по теоретичната част се намират няколко материала по темата: 
история на възраждането, откъс от книгата на васил йончев „Шрифтът през вековете“ и би-
ографични данни за Петко славейков. 

изводът е, че материалите са крайно недостатъчни за цялостно разглеждане на проблема. мо-
же да се направи частично изследване на възрожденската книжнина, но няма как да бъде избегнато по-
сещението на библиотека. от таблица 1. може да се види сравнителен анализ между двата метода 
с предимствата и недостатъците им. Предимството е на страната на онлайн метода, но само на 
пръв поглед. в зависимост от индивидуалните качества на студента метода може да бъде по-ефек-
тивен, но може и да не бъде.

В таблица 1. Сравнение на традиционния с онлайн метода. 

видове ресурси
традиционен метод 

(публикации, книги – от библиотека)
онлайн метод

(статии, е-книги – от интернет)

времеви  до 3 седмици (-) до 1 седмица (+)

информационни
Подробна и пълна библиография по 

проблема (+)

множество материали и публикации, 
но със съмнителна стойност и 

релевантност (-)

организационни
зависи от работно време на 

библиотеката; от транспорт; от 
свободното време на студента (-)

зависи изцяло само от студента (+)

технологични Функционална грамотност информационна грамотност

технически - (+) компютър и достъп до интернет (-)

Пространствени ограничено (-) неограничено (+)

Финансови
цена на картата за библиотеката, 

ксерокопиране и др. разходи (-)

Платен достъп до интернет или 
ползване на своб. достъп от друго 

място – Wi-fi зона (+)

информацията в интернет има своите недостатъци. нужно е малко повече от умения за работа с 
инструментите на новите технологии. освен базова информационна грамотност студентът тряб-
ва да притежава качества като критичност към поднесената информация, умения за анализ и синтез, 
компетентност в разпознаването на научен и псевнонаучен текст (способност за идентифициране 
на дадена статия или доклад като лъженаучен), както и умения и познания за релевантно ползване на 
информацията в мрежата. Познаването на принципите на работа с търсачки и каталози също би спо-
могнало за качественото и пълноценно провеждане на научно изследване в дигитална среда.

в заключение може да се каже, че икт подобряват съществено обучението на студентите от 
традиционните хуманитарни специалности, като го прави много по-ефективно. съчетаването на 
класическия и онлайн метод за осъществяване на студентска разработка или научно изследване в об-
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ластта на книжовно-документалното наследство, е търсеното решение, и дава отговор на въпро-
са: „коя е най-добрата практика за обучение на студенти по „Печатни комуникации“ в дигитална 
среда?“. действително овладяването на потенциала на новите технологии в полза на образованието 
и науката се случва чрез сблъсъка на всеки един студент с традиционните форми за придобиване на 
знание, а именно в библиотеката.
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РАЗВИТИЕ НА сЪВРЕМЕННИТЕ БИБлИОТЕхНОлОГИИ В УслОВИяТА НА 
фОРМИРАНЕ НА НОВАТА ИНфОРМАЦИОННО-ТЕхНОлОГИЧЕскА ПАРАДИГМА

deVeloPmenT of modern liBrary TechnologieS in TermS of formaTion of 
neW informaTion-Technological Paradigm
Kristina Bosakova, Trayana Velkova, elena ignatova
SulSiT, Sofia

abstract: This report is for the perspectives of information technologies development and their growing 
influence on society, as well as consideration of new requirements for developing strategies of libraries in the 
medium and long term. The impact of the internet and internet technologies on library activities has been 
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analyzed, as the future of libraries is inextricably linked with the active use of internet technology in all aspects 
of library work, and above all in service to users. a modern university library must be able to satisfy the diverse 
educational and research information needs of students and tutors at the university, to actively participate in the 
process of scientific communication in order to facilitate lifelong learning and continuous progress of education. 
university libraries and their associated iT environment become an educational, informative and social centre of 
academics with an ultimate goal to create thoughtful and intelligent information students.

Keywords: information technologies development, university library, iT environment

Ролята на библиотеката при формирането на информационно-технологическата парадигма
в съвременното общество на знанието решаваща роля играят не само все по-големият и непрес-

танен поток от информация, но и развитието на индустрията и технологиите, свързани със създа-
ването, съхраняването, получаването, разпространението и обработката на информация. инфор-
мацията и технологиите са стратегически важен ресурс. 

множество изследователи стигат до извода, че в съвременността се е появил един нов и по-осо-
бен тип човек, за когото е по-привично да си взаимодейства с други хора посредством информацион-
ните технологии, а не чрез непосредствен личен контакт. Формира се една гъвкава информацион-
но-технологическа парадигма, съгласно която информацията и новите технологии проникват във 
всички видове човешка дейност. в условията на тази нова парадигма с игромна скорост се увилеча-
ва и темпото на социалните промени и нововъведения, трансформира се междуличностното общу-
ване, както и самите форми на комуникация, нуждите на потребителите и техния начин на живот.

в условията на информационно-технологическата парадигма, свързана с развитието на съвре-
менните информационни технологии, настъпват и множество промени към модернизирането на 
библиотеката, подходите към нейното управление, оптимизирането на технологическите проце-
си и прочие. Библиотеките като социални институти, от една страна се намират в условия на то-
тално технологическо обновление, а от друга – интензивността на технологическото развитие из-
исква целенасочено въздействие на компонентите на библиотечните технологии спрямо нивото и 
перспективите на развитие на информационните технологии.

Библиотеката винаги се е стремяла да бъде едно демократично, реално и/ или виртуално място, 
което да предлага свободен достъп до медии и информация, били те на физически или електронен но-
сител, на разположение за изтегляне или достъпни в мрежа. Библиотеките дават свобода на своите 
потребители – свободата да четат, да измислят идеи и да общуват. те дават образование, развле-
чение, създават безопасни места и предоставят достъп до информация. не само това обаче – имен-
но съвременната университетска библиотека е мястото, където знанието се използва и развива по 
най-добрия начин.

това се реализира посредством създаването на атмосфера, в която научните закони, научният 
начин на мислене и научната мисъл са високо ценени, за да се развие общество, основано на науката, 
което да отглежда талантливи свои членове, способни да произвеждат нови знания чрез действе-
на подкрепа за науката, позволяваща да се увеличи националното научно образование, като основа за 
процъфтяващата икономика на знанието. [7]

Библиотеката е място, което въплъщава четенето, културата и други значителни светски цен-
ности и прояви на обществено благо и необходимостта да я посещаваме произхожда от нашата чо-
вешка същност. Библиотеките, като специализирани агенти за достъп до информационни ресурси 
и свързаните с тях услуги, имат ключова роля за разрастване на информационното пространство 
чрез новите комуникационни среди и за преодоляване на дигиталното неравенство. адаптирането 
на библиотеките към съвременните потребности на обществото може да ги превърне в ключов еле-
мент на ит сектора. те са специализирани центрове за споделяне на информация и един от основни-
те конструкти на информационното общество. Библиотеките са социален агент на знанието, оси-
гуряващ алтернативи за споделянето му. ето защо съвременната библиотека трябва да притежа-
ва няколко основни характеристики: достъпност, адаптивност към настъпващите промени, гъвка-
вост спрямо обществените потребности и отвореност към развитието на информационните ус-
луги и технологии.

в контекста на икономиката, базирана на знание, човешкият капитал и неговият най-важен ком-
понент – обучението, са ключов фактор за конкурентоспособност. науката и технологиите са сред 
принципните източници на знание и са насърчавани от промените в културната, социалната и ико-
номическата сфера в съвременния свят. 
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Промяната на съвременната обществена инфраструктура определя и промяната в мястото и 
ролята на университетската библиотека в информационното пространство, така че да отгово-
рят на настоящите обществени потребности. като част от академичната среда университет-
ските библотеки изграждат съвременната си библиотечна практика под въздействието на пости-
женията в областта на информационно-комуникационните технологии. Промяната на универси-
тетските библиотеки и ролята им на информационни брокери се базира на променените приорите-
ти на университетите, свързани с подготовката на специалисти, готови да посрещнат предизви-
кателствата на дигиталното бъдеще.

Библиотекатата като образователен и информационен център
според робърт макнълти ролята на библиотеката трябва да се разширява, а не да се ограничава, 

тъй като тя може да бъде „едно от най-хубавите места в града: център на четене, интернет и фил-
ми, място за лекции, концерти и изложби... Библиотеката може да бъде и кафене, и ресторант, цен-
тър за туристическа информация, безопасно място за децата и място за срещи на различни граждан-
ски групи.“ [11]

образованието винаги е било пряко свързано с успешната професионална ориентация на обучава-
ните студенти. за целта е необходима добре развита информационна инфраструктура. в универси-
тетите заслуги за създаването на тези връзки имат именно библиотечно-информационните специа-
листи, пряко свързани с ефективното събиране, организиране, обработка, разпространение и използва-
не на информацията и тяхната функция на първичен посредник между обществото и знанието.

в съвременното общество на знанието библиотечно-информационните специалисти се явяват 
организатори на знание, които могат и трябва да навигират потребителите в множеството от 
разнообразни информационни масиви. това означава, че съвременната университетска библиотека 
трябва да е способна да удовлетворява разнообразните учебни и изследователски информационни 
потребности на студентите и преподавателите в университета, активно да участва в процеса на 
научна комуникация, за да способства за обучение през целия живот и непрекъснат прогрес на обра-
зованието. едно от най-важните изменения свързано с приложението на съвременните технологии 
в университетските библиотеки е внедряването на методиката на „активното обучение“, основа-
но на отношения на партньорство между преподаватели и обучаеми, насочени към решение на про-
блеми, чийто основополагащ принцип е ориентацията към обучаемия. 

университетските библиотеки и асоциираната им информационна среда се превръщат в обра-
зователен, информационен и социален център на академичните общности и създават мислещи и ин-
формационно интелигентни студенти.

информатизацията е организиран социално-икономически и научно-технически процес по съз-
даване на оптимални условия за удовлетворяване на информационните потребности и реализация 
правата на гражданите, властите и организациите. [17]

в съвременното общество всеки човек, независимо от своята професия се нуждае от компютър-
на грамотност, а образованите хора, независимо от сферата, в която са съсредоточени техните ин-
тереси, трябва да са в състояние да използват информационни и комуникационни технологии. в по-
нятието „квалифициран специалист“ постоянно се включват нови елементи. Бизнес моделите и ин-
формационните технологии вече са така обвързани, че техническата компетентност не е доста-
тъчна – необходими са специалисти с опит в разнообразни дейности, познаващи много дисциплини и 
същевременно разбиращи технологиите. [14] 

традиционната образователна система, трудно може да отговори на изброените предизвика-
телства. тя едва ли може да удовлетвори възникналите потребности от постоянно получаване на 
актуални знания, защото днес ценността на придобитите професионални умения, намалява със ско-
ростта, с която се обновява информацията.

накратко, развитието на технологиите и нарастващата динамика на живота налагат и нови 
изисквания към образованието, и нови методи за неговото получаване.

Поколението родено след 1990 г. няма съзнателен спомен за света без мобилни телефони, интер-
нет и въобще всякакви модерни комуникационни и информационни средства и техники. някои соци-
олози наричат това поколение „дигитални туземци“ – първите жители на един нов дигитализиран 
свят, в който по-старото поколение са чувстват като „дигитални имигранти“. [1]

никога преди не е било толкова лесно да се свържеш с някой друг, да разменяте помежду си голя-
мо количество информация, както и когато пожелаете, или пък да работите заедно, без ограничени-
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ята за време и място. тези нови възможности на интернет срещат библиотеките с нови предизви-
кателства.

Болшинството библиотеки имат онлайн-каталози още от 90-те години на хх век. в повечето 
случаи обаче те не са предлагали опции за асоциативно откриване или вълнуваща „разходка“ из вир-
туалните полици с книги. каталозите били затворени в себе си текстови списъци на ресурсите, кои-
то институцията предоставяла при поискване. но тази концепция вече не подхожда на една инфор-
мационна среда, в която голямо количество полезна информация свързана с каталогизираните инфор-
мационни ресурси (а все по-често и самите ресурси) са налични онлайн. [1]

днес например, все повече електронни каталози показват дигиталното съдържание на книгите и 
сD-тата, налични в библиотеката. електронният каталог също така може да посочва дали проек-
ти като google Books вече са публикували части или цялото съдържание на дадена книга онлайн. мно-
го от тези нови видове информационни ресурси могат да бъдат интегрирани в каталога и от своя 
страна могат да правят връзки към съдържанията на други книги от каталога.

в този процес на коренна промяна фокусът е обърнат към активния информационен потреби-
тел. този потребител, който очаква да има възможности да съставя собствени списъци с книги, да 
слага свои коментари и ключови думи и да може да борави с намерените заглавия в pDf файл – и то по 
възможност веднага и на мястото, където намира информацията – в повечето случаи това е лични-
ят компютър и интернет. По тази причина каталозите и другите библиотечни системи от бази 
данни вече не само позволяват на потребителя да разглежда информационните ресурси, а все повече 
се превръщат във виртуални работни места за потребителите.

активните информационни потребители могат да подреждат информацията в списъци, да до-
бавят ключови думи и да въвеждат или изнасят информация от и към други системи. 

все по-често онлайн-съдържанията са свободно достъпни в интернет. в това отношение голе-
мите американски образователни институции, например се развиват като чрез свободния лиценз 
правят лекциите и видеоматериалите свободно достъпни. в платформи като YouTube, развлекател-
ната медия се смесва с е-обучението, а т.нар. creative-commons лицензи могат да бъдат предавани на 
каченото видео с едно натискане на бутона, което дава на потребителите не само свободен достъп, 
но и възможността да използват медията творчески, да я променят и да публикуват наново проме-
нената творба, следвайки идеята за свободен достъп. [1]

социални сайтове като facebook, instagram, Twitter и т.н. са виртуално място за срещи на над 100 
милиона хора от цял свят. чрез тях потребителите създават собствени профили и се сприятеля-
ват с други потребители, могат да прочетат какво казват техните приятели за тях, да пишат ко-
ментари или просто да си комуникират виртуално.

Библиотеки и социални медии
Библиотеките също използват тези медии като средство за комуникация със своите потреби-

тели. когато библиотеките имат собствен профил, те могат да информират хората по кратък и 
забавен начин. някои посетители дори добавят библиотеката към своите онлайн-приятели. в до-
пълнение виртуалните информационни учреждения и дори търсачките в библиотечните каталози 
могат да бъдат добавени във facebook.

социалните сайтове все пак са нещо повече от едни модерни канали в традиционния библиоте-
чен маркетинг. те най-вече са инструменти за създаването на едни малки общности на библиотека-
рите и потребителите. като такива те например могат да помагат в поддържането на сътрудни-
чество между една специализирана библиотека и сътрудниците на съответния университетски фа-
култет. [13]

днес библиотеките стават така да се каже „Библиотека 2.0“, пренасяйки себе си и своите данни 
в онлайн средата на информационните потребители. и те продължават библиотечните традиции, 
бидейки достъпни на много различни места и по много различни начини. помагайки на информацион-
ните потребители в ролята на надеждни кормчии през океаните от информация.

Библиотечната област постоянно еволюира, използвайки новите технологии и адаптирайки ги в 
съответствие с изменящите се очаквания на информационните потребители. [12]

Фундаментална промяна за библиотеката се явява преходът от библиотечно обслужване само 
в пределите на библиотечната сграда или библиотечния уебсайт към предоставяне на услуги в ин-
формационното пространство. отчасти и това е причина за възникване на концепцията „Библио-
тека 2.0“.
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Библиотека 2 .0
терминът „Библиотека 2.0“ за първи път е използван от майкъл кейси през септември 2005 г. на 

дискусия за разглеждане на перспективите за развитие на библиотечното дело през ххi век.
майкъл кейси и лора савастник описват понятието като „сърцевината (ядрото) на Библиоте-

ка 2.0 е промяната за ориентиране към потребителя. това е модел на библиотечно обслужване, кой-
то поощрява постоянното и целенасочено развитие, канейки потребителите да участват в създа-
ването на тези физически и виртуални услуги, които са им нужни.“ [9]

кен чад и Пол милър определят Библиотека 2.0 като „съвършено различно библиотечно обслужва-
не, което действа в съответствие с очакванията на днешните потребители на библиотеката“. [13]

въпреки наличието на множество различни определения на термина Библиотека 2.0, могат да бъ-
дат обособени две основни направления за използването на услуги от ново поколение:

 y Прякото участие на потребителите за усъвършенстване на библиотечните услуги;
 y използване на Web 2.0 услугите от страна на библиотечните служители за разширяване на биб-

лиотечното обслужване.
джеймс мейнс обособява четири основни елемента в теорията за Библиотека 2.0:
 y библиотека, в центъра на която се намират потребителите – те взимат участие в създаване-

то на библиотечното съдържание и услуги;
 y библиотека, която има мултимедийнно присъствие – и колекцията, и услугите съдържат ау-

дио и видеокомпоненти;
 y библиотека, която е „социално богата“ – в нея се използват както синхронни, така и асинхрон-

ни средства за общуване на потребителите помежду им или с библиотечните служители;
 y библиотека, която е иновационна и се явява в служба на обществото и не само се изменя заед-

но с него, но и дава възможност на членовете на това общество да участват в промяната на 
самата библиотека. [10]

обобщавайки теориите на различни изследователи може да се заключи, че признаците на Библио-
тека 2.0 са свободен достъп до информация и услуги; дълбока и ефективна обратна връзка, контент, 
създадени от съвместните усилия на библиотечните служители и информационните потребители. 
или както е казал иън дейвис „Web 2.0 – това е отношение, а не технология“, а в концепцията на Биб-
лиотека 2.0 е заложено именно библиотечните служители и потребители да се подпомагат едни дру-
ги в ролята на надеждни кормчии през океаните от информация.
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abstract: School textbooks have a number of specifics related to state requirements to the content and 
administrative procedures of the ministry of education for evaluation, approval, distribution, etc. Despite these 
facts textbooks full force apply the rules of copyright. This article examines some characteristics of textbooks in the 
context of the matter of copyright as: property rights; co-authorship in textbooks; authorship in scientific content; 
contractual relations; copyright protection.
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учебниците за българското училище са специфична категория обекти на авторското право, ма-
кар в българския закон да не е отделена като самостоятелна. 

По смисъла на наредбата за учебниците и учебните помагала на мон от 2003 г., която опреде-
ля държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 9 от закона за народната просвета, учебни-
кът е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на 
образованието и науката или от министъра на културата за осигуряване на училищното обучение. 
учебникът е предназначен за ученика и подпомага цялостно обучението му по определен учебен пред-
мет в съответния клас за овладяване на знанията, уменията и формиране на отношенията или за 
придобиване на професионалните компетенции. 

и още, учебниците са под формата на печатно издание1 и се създават по определен учебен пред-
мет за един клас – за общообразователната подготовка; определен учебен предмет или модул за един 
или повече класове – за професионалната подготовка; определен учебен предмет за един клас – за обу-
чението по изкуство и култура в задължителноизбираемата подготовка.

дори според самото определение, дадено в наредбата на мон, учебниците категорично се чи-
слят към обектите на авторското право, подлежащи на защита, защото според чл. 3, ал. 1 от зако-
на авторското право и сродните му права: обект на авторското право е всяко произведение на ли-
тературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъв-
то и да е начин и в каквато и да е обективна форма. По нататък в заПсП е указано, че обекти на ав-
торското право са литературните произведения, произведенията на изобразителното изкуство, 
фотографските произведения, карти, схеми диаграми, графично оформление на печатно издание и др.

от законовата постановка става ясно, че творческият елемент е от основно значение. това оз-
начава, че произведението, в случая учебникът, трябва да носи индивидуалните белези на физически-
те лица, които са го създали като изразява личната и неимуществена връзка между автор и произве-
дение. за авторскоправната теория творчеството се изразява в наличието на две основни качест-
ва: новост и оригиналност. 

трябва да споменем, че в различните правни системи съществуват различни изисквания относно 
качествата, които трябва да притежава едно произведение, за да може да бъде защитено от закона. 
Българското право спада към континенталната система, която приема, че произведението трябва 

1 в наредбата от 2003 година не се визират електронните учебници
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да съдържа освен качеството „новост“, което най-общо включва различие или непокриване с други 
подобни произведения и качеството „оригиналност“, което означава наличие в творбата на индиви-
дуалния подход на автора, без в това да се намесва оценка на качествата на самата творба. изясня-
ването на оригиналността е доста сложно и субективно действие, така че при спор повече се разчи-
та не на някакви точни критерии, а на практика или прецеденти.

авторското право не се занимава с въпроса дали учебникът е произведение на науката, литера-
турата или изкуството. достатъчно е да приемем, че отговаря на изискванията, за да бъде причис-
лен към една или повече от тези области, които между впрочем не се изключват взаимно.

и още едно важно уточнение. литературните произведения по смисъла на закона авторското 
право и сродните му права не са само произведенията на художествената литература, а всички сло-
весни произведения. което на практика означава, че към гореспомената категория спадат и науч-
ните трудове, публицистичните творби, теологичните трактати и т.н. всички вербални форми, 
включително и тези, които не са материализирани като речи, проповеди, лекции, изказвания и др. то-
ва още веднъж потвърждава, че учебникът се отнася към защитените авторскоправни обекти. 

в по-голямата част учебниците са синкретични произведения, състоящи се от текст и дидак-
тически подбран илюстративен материал. освен това притежават корици, форзац и другите ха-
рактерни за книгите атрибути2. независимо, че са подчинени на обща образователна функция в по-
вечето случаи всеки от изброените елементи има статут на самостоятелен обект на авторско 
право и като такъв е защитен от закона. използването му извън контекста на учебника трябва да 
става според утвърдения законов ред, след разрешение от автора или носителя на правата и след за-
плащане на авторско възнаграждение. това се отнася и до цялостното графично оформление на пе-
чатното издание . По принцип закрилата на графичното оформление е приоритет на закона за тър-
говските марки и промишлените образци. но, за да се движи в кръга на материята на литературни-
те и художествени произведения, които се защитават от закона за авторското право и сродните 
му права, законодателят е добавил и този специфичен обект. към него спадат: художественото оф-
ормление на корица, библиотечно оформление на поредица, специфичен графичен дизайн, оформление 
на текста (в т. ч. оригинални шрифтове), илюстративния материал в книжното тяло и др.

тук опираме до един много важен въпрос: на кого принадлежат авторските права върху един учеб-
ник. основен изходен пункт в авторскоправната теория е, че авторското право върху едно произ-
ведение принадлежи на неговия автор. но при учебниците трябва да отчитаме два допълнителни 
фактора. Първият е възможността учебниците да се създадат (защото учебниците се създават ка-
то следствие от обявен от мон конкурс, който е резултат от влезли в сила нови държавни образо-
вателни изисквания и учебни програми) от авторите по поръчка от издателството. в този случай 
според чл. 42, ал. 1 от закона за авторското право и сродните му права се предвижда възможността 
в договора за поръчка да се определи кой носи авторското върху поръчаното произведение3. така соб-
ственик на правата може да стане издателството.

втората хипотеза е учебникът да се причисли към т. нар. „сборни произведения“. характерно за 
този вид обекти на авторското право е, че те са изградени на базата на други, създадени преди това 
произведения. в този смисъл тук има две паралелно съществуващи авторски права. от една страна 
съществува авторско право на оригинерните автори на текста, илюстрациите, снимковия матери-
ал и т.н., а от друга страна е вторичното авторско право на съставителя, например издателство-
то, което е обединило всички материали в едно единно произведение. типичен пример за други подоб-
ни обекти са вестниците и списанията. 

така в крайна сметка на въпроса на кого принадлежат авторските права на един учебник, може да 
се отговори едва след като се вземат предвид всички съществуващи договорни отношения. 

друг много интересен въпрос е свързан с авторството на съдържанието на учебниците. учебни-
кът представлява книга с научно съдържание. разбира се, степента на научност, научната структу-
ра, включително и методите за нейното усвояване в учебниците за различните етапи на образова-
нието не е еднаква. но независимо от това учебникът е длъжен да служи за формиране на научна кар-
тина на света и самостоятелно научно мислене у учениците.

научната материя се гради върху научните открития, теории, концепции, размишления, закони, 

2 в повечето случаи те са характерни и за електронните учебници
3 заПсП, чл. 42. (1) авторското право върху произведение, създадено по поръчка, принадлежи на 

автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго.
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теореми, аксиоми, понятия, факти, данни и т.н. очевидно е, че авторите на учебниците не са авто-
ри на изброените по-горе елементи. По-скоро може да се каже, че те интерпретират, създадени ве-
че теории, според изискванията на съответната образователна система и ги поднасят в подходящ 
вид, съдържателно и стилово, според възрастовите особености на учениците. от този акт не про-
изтича нарушаване на чужди авторски права, защото постиженията в областта на обществените 
науки, геологията, археологията, географията и др., не представляват обекти на авторското пра-
во и поради това могат да се използват свободно. Подобен е случаят с идеите и концепциите. що се 
отнася до последните, те са изрично упоменати в чл. 4. от закона за авторското право и сродните 
му права като характерни случаи на произведения, които са изключени от категорията на обекти-
те. ако, обаче авторът на една концепция или идея я изрази в каквато и да е обективна форма, напри-
мер като писмен текст или чрез устна публична изява, то формата автоматически бива защитена 
като произведение, обект на авторското право, но не и самата идея. възможно е идеите или концеп-
циите да бъдат вложени в обект на защита от страна на закона за патентите, например, като про-
дукт, който може да бъде патентован като изобретение или полезен модел. По този начин обектът 
се защитава от закона и използването му е законно само със съгласието на автора, но идеята, която 
е вложена в него не се ползва със защита. 

в своята книга „Произведенията на науката като обект на интелектуална собственост“ вио-
лета цанкова, един от теоретиците на авторското право, аргументира изключването на научни-
те открития, друг важен елемент от научната материя, от обектите на защита по следния начин: 
„научното откритие е резултат от научни изследвания, направени чрез наблюдения, експеримен-
ти, проверка на хипотези, анализ, синтез, обобщения и други инструменти на изследване, и в този 
смисъл то безспорно е резултат от творчески, интелектуален труд. когато процесът на изследва-
не и/или резултатите от него се представят в писмена, устна или друга форма на изразяване ще е 
налице научно произведение с авторски права върху него самото, но не и върху закона, свойството 
или явлението, които то представя. те са в друго качество – на установени обективни реалности, 
за които е в сила друг режим – могат да се използват свободно от всеки. единственото право, което 
се признава на откривателя, е правото на име, т.е. правото да назове своето откритие със собст-
веното си име.“4

казаното до тук не засяга случаите на цитиране на чужди творби, защото при тях има отно-
сително ясни и точни законови правила, които са задължителни за всички произведения, в т.ч. и за 
учебниците за средното образование. ето някои от тези правила: цитатът трябва да бъде част от 
оригинално произведение, използвана за създаването на друго оригинално произведение; цитирането 
трябва да е добросъвестно и точно без изопачаване на идеята на автора; цитираното произведение 
трябва да е вече обективирано; цитатът трябва да се предаде дословно, без корекции и намеси; при 
случаите на цитиране „чрез свои думи“ трябва да се предаде точно идеята и съдържанието на пър-
вичното произведение; обемът на цитата да бъде съобразен с целите на новото произведение; вина-
ги е задължително да се посочи авторът и източникът, от който се цитира. 

Повечето от учебниците за средно образование в България са създадени в съавторство. Поради 
тази причина на следващите редове ще разгледаме законовите постановки, свързани с подобни про-
изведения. когато две или повече лица създават едно произведение със съвместни съгласувани творче-
ски усилия те стават съавтори на произведението. съгласието между съавторите може да се офор-
ми писмено или да бъде устно. други хипотези са, когато има изрично съгласие или мълчаливо; когато 
е оформено преди започване на работата или по-късно, например при присъединяване на нов съавтор 
след началото на творческият процес. наличието на творчески елемент при създаването на произ-
ведението е определящо за съавторството. ако отсъства, тогава лицето не може да приеме за та-
кова5. резултатът от работата на съавторите трябва да представлява еднотипно произведение. 
например по пътя на тази логика между авторите на отделните части на един учебник съществу-
ва съавторство, но такова отсъства между автора на текста и автора на музиката на една песен.

в юридическата теория съществува понятието делимо съавторство. то предполага, че като ця-
ло произведението е единородно и се подчинява на общ замисъл, но отделните му части могат да съ-

4 цанкова, в., Произведенията на науката като обект на интелектуална собственост, универси-
тетско издателство „стопанство“, с. 2009, с. 35-36

5 това е причината на редакторите, коректорите, специалистите от предпечата и др. да не се 
считат за съавтори и респективно да не се приемат за носители на авторско право.
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ществуват като самостоятелни завършени произведения, които не се нуждаят от допълнителна 
авторова намеса. 

когато делът на всеки от съавторите не може да се отдели в самостоятелно произведение е на-
лице неделимо съавторство. При него авторското право е върху цялото произведение. 

в чл. 8, ал. 1. от заПсП са уредени въпросите за авторското право върху произведения, създаде-
ни в съавторство. там е указано, че за всяко използване на такива произведения и за преработването 
им е необходимо съгласието на всички съавтори. При липса на съгласие между съавторите въпросът 
се решава от съда. когато произведението, създадено от съавтори, се състои от части със самос-
тоятелно значение, всеки от съавторите може да разреши самостоятелното използване на своята 
част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не пречи на използването на общото про-
изведение. възнагражденията, дължими на съавторите за използване на произведението, се разпреде-
лят помежду им в дялове, определени по съгласие между тях. При липса на съгласие се смята, че все-
ки от съавторите има равен дял. При спор дяловете се определят от съда, съобразно приноса на все-
ки от съавторите. 

цитираните по-горе правила са определящи за някои от клаузите в издателския договора учеб-
ник за средно образование. 

друга специфична клауза в тези договори е задължението на издателството да издаде и разпрос-
трани учебника само в случай, че последният бъде одобрен за издаване от мон по действащите нор-
мативни документи и по надлежния ред, регулиран от тях.6

По отношение на сроковете в договора особеност се явява това, че учебникът се използва от 
учениците до момента, в който министерството на образованието и науката издаде нова учебна 
програма, по която следва в определен срок да се изработят нови учебници, според нормативните 
документи. с влизането на новите учебници се прекратява действието на старите, което се фик-
сира в официалния списък с одобрените учебници на министерство на образованието и науката. та-
зи специфика влияе върху продължителността на срока на ползване на авторското право, записан в 
договора, но практически няма нормативна зависимост между двете.

Фиксирането на тиража на учебника в издателския договор е изцяло подчинено на издателската 
политика и проучванията за нуждите на пазара. има обаче случаи, в които издателят има ограниче-
ние от министерството на образованието и науката за минималния тираж, който може да произ-
веде. отнася се за учебниците, които се поръчват и се плащат от държавата. това са учебниците от 
1. до 8. клас на общообразователните училища и тези за специализираните училища (например за деца 
с физически и психически увреждания). в този случай проучването за нужното количество от избро-
ените видове учебници се извършва според утвърдена процедура, чрез попълване на заявки от учите-
лите за избор между вариантните учебници (ако има такива), след което тези заявки се обобщават 
в мон и крайният тираж, в случая минималният тираж, се предоставя на издателите.

При договорните задължения на авторите на учебник също има известна специфика. Първото 
важно задължение на авторите е да създадат оригинален учебник в съответствие с поръчката на из-
дателството, която включва в себе си изискванията на министерството на образованието и на-
уката. това основно се отнася до съответствието на учебника с актуалната към момента на под-
писването на договора учебна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката и от 
държавните образователни изисквания. Без да отговаря на това условие, учебникът не би могъл да 
премине през процедурата по одобрение и следователно не би могъл да бъде използван в българското 
училище.

задължение на авторите е да предадат учебника в определен от издателя и фиксиран в договора, 
срок. Подобна клауза не е нова за издателските договори, но характерното в този случай е наличие-
то на административно определени срокове за подаване на учебниците за одобряване в министер-
ството на образованието и науката. това прави спазването на срока за подаване на материала към 
издателя изключително важен и неспазването му води до различни последици: от неустойка, до пре-
кратяване на договора.

към специалните задължения на авторите на учебник спада и това да направят необходимите 
корекции и промени в предадения материал в определен срок, в случай че в хода на издаването настъ-
пят промени в учебната програма, държавните образователни изисквания или министерството на 
образованието и науката наложи други промени. 

6 според държавните образователни изисквания и актуалните учебни програми
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Прекратителните условия в издателския договор имат някои специалните клаузи, например 
стандартно договорът се разваля по право, ако не бъде одобрен учебникът от мон, т.е. не е вклю-
чен като одобрен в заповед на министъра на образованието и науката или в протокол, утвърден от 
него. договорът може да бъде прекратен едностранно в случай, че върнатият за преработка ръкопис 
на автора, след повторното му предаване на издателя, отново не отговаря на изискванията. 

Практиката показва, че сключвайки професионално изработен издателски договор страните по 
него се чувстват сигурни и защитени. но защитата на авторските права в т.ч. при учебниците за 
средно образование е уредена и по законов път. също както при останалите произведения и при учеб-
ниците, законодателят е предвидил три различни форми на защита: гражданска, административ-
на и наказателна. в българската издателска практика съществуват прецеденти на нарушаване на ав-
торското право от различно естество, включително такива, които по смисъла на чл.172а, 173, 174 
от наказателния кодекс се класифицират като престъпления: пиратство, плагиатство и псевдоав-
торство. 

Пиратството или контрафакцията е престъпление срещу интелектуалната собственост, чий-
то състав включва използване на чуждо произведение на науката, литературата или изкуството без 
необходимото по закон съгласие на носителя на авторското право. наказанието за него е лишаване 
от свобода до три години и глоба от хиляда до три хиляди лева.

Плагиатството е издаване или използване под свое име или под псевдоним на чуждо произведение 
на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение. Предви-
деното в закона наказание е лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, 
както и с обществено порицание.

естеството на дейността по издаването на учебниците за средно образование и наличието на 
тежка административна процедура по оценяването и одобряването на всеки учебник, предполага 
възможност за правонарушение от типа на псевдоавторството или интерфакцията. По смисъла на 
законовия текст това престъпление включва злоупотреба със служебно положение като едно лице 
се включи като съавтор без да е взело участие в творческата работа по създаването на учебника. в 
този случай законът предвижда наказание лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до 
триста лева, както и с обществено порицание.

авторското право е особена категория, която стои извън другите правни отрасли. от момен-
та, в който произведението, било то музикална творба, картина или учебник за средното образова-
ние бъде изразено в обективна форма, за авторите възниква изключителното право върху този ре-
зултат. с него те могат да се разпореждат по договорен път като с едно материално право. но от 
друга страна това материално право е неразривно свързано с личността им. именно личността съз-
дава неимущественото право на авторството и имущественото право върху творческия резул-
тат. обектите на авторското право представляват интелектуална собственост и поради това 
не могат да бъдат отнесени към останалите форми на собственост, подобно на вещите по режима 
на вещното право.

от своя страна учебниците, макар да съществуват под формата на книга, притежават редица 
специфики, свързани с изискванията на държавата към съдържанието им и административните про-
цедури по оценяване, одобрение, разпространение и т.н. смисълът на всичко това е, че учебникът ва-
жен за обществото елемент от образователния процес. независимо от тези обстоятелства и при 
тях с пълна сила важат нормите на авторското право, чието познаване е важна предпоставка за за-
коносъобразност.
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formaTion of reading inTereST in PuPilS of Secondary SchoolS By meanS 
of KaZaKh naTional Pedagogy

“Book is one of the greatest creation of human culture, and thus the most important thing in the culture of any 
country is – the libraries. even if all universities and institutes perish, culture may rise due the well-organized li-
braries“ – said Dmitriy Sergeevich likhachev. 

abstract: new national Kazakhstan policy, which formed due to its sovereignty has defined the education of 
young generation using the best achievements of Kazakhs cultural heritage as one of the major directions of the 
contemporary school development. The modern condition of establishing and developing of the pupils’ interest 
for reading by means of Kazakhs national pedagogics cannot be considered as satisfactory. it is closely connected 
with the disability of the pedagogical staff to use them as means of educational influence to young generation. The 
formation of pupils’ interest for reading by means of national pedagogics is often casual episodic character which 
the majority of teachers, librarians underestimate the potential possibility of national pedagogics. another reason 
is the absence of scientifically based recommendations founded on pedagogical terms that are necessary to be fol-
lowed in the formation of pupil’s interest for reading by means of national pedagogics. The fact that this problem 
didn’t work out in scientific and pedagogical literature, considering radical changes in the society, the absence of 
developed pedagogical conditions to form the phenomenon under investigation in the integral pedagogical pro-
cess, indicates the significance of the given problem.

introduction 
president of the republic of Kazakhstan nursultan nazarbayev urged to limit the children to play with tablet 

and noted, „now everything in the world is the beginning to understand that we should not just sit with the tab-
lets, but we also need to learn, read books. it is said that reading will still lead those who are sitting at the computer 
to success. Without knowledge of what is written in the books, there is no harmonious personality“. [1] The mod-
ern world provides teenagers with a large range of choices and requires them to live in conditions of permanent 
competition. Some problem areas in the new global educational environment like gambling manner, all-know syn-
drome and common-sense extremism are pointed [2]. our standing point is that partial solution of these problems 
could be found in a traditional approach where the schools, families and libraries should take more responsibility 
and help teenagers. material and spiritual resources of libraries are necessary for social and cultural identification 
of the epoch of change youth. Books collections may serve as connection between time and events, as discovery of 
national and human values. for the persons of 11-15 years old, the spiritual atmosphere of the library may become 
the ideal place of communication with whole world, through thinking and experiencing of culture in the context 
of self-experience and aspiration. if the librarian helps teenager to feel the self-perspective, shows the necessity of 
strengthening in this direction then the activity of teenager in the library might be considered as the psychologi-
cal practice of self-realization. Thus teenager gets the success and admission among peers and adults. The school 
library aimed to develop teenager the one thing, which reflects the structure of his need and requirements, and to 
be able to predict his reading and personal behavior, and as a result forming the interest for reading. further we 
are going to promulgate the vivid role of the library in educational system of Kazakhstan. 

State of the matter in Kazakhstan
Today, reading and reading literacy are highly evaluated by the world society: years of 2003-2012 were an-

nounced by un as decade of literacy. But unfortunately in Kazakhstan, the same as in other many countries, there 
is a trend of decreasing in reading culture among the young population. oblast counts 878 school libraries. The 
number of books is 11,819,665 pieces. The number of readers is 409,231.

motivate reading means to present the unique side of this process to each child; „infect“ him/her by interest 
for reading. But before getting the pleasure of reading, reader should be able to get from the school librarian a very 
good book. in the libraries of our region we have such opportunity because we got the most wonderful, colorful 
editions of children books from publishers, such as Shikula and K, Aruna Ltd, Arman PV, Almatykitap and others.

Some activities that took place
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all aforementioned emphasizes the important values of searching for effective ways to realize the education-
al potential of national pedagogy means in the perspective of formation of reading interest in children and youth.

in connection to this, in the frames of cooperation program between Kazakhstan and russia in the humani-
tarian direction for the period of 2004-2006, the necessary experience was gathered for these needs. The interna-
tional scientific-practical conference: Tales therapy: the synthesis of science and art in the strategy of psychological 
support of the modern culture person was organized by St. petersburgh national university of culture and art and 
other schools on July, 2005 and was dedicated to 200th anniversary of g. c. anderson. also the master-class was 
presented on the subject of National tale in traditional and modern pedagogy of Kazakhstan.

in november 2005, the participants of oblast took place in russian-Kazakhstan seminar on Modern problems 
of reading among children and teenagers. in December 2005 they took place in international seminar on „reading 
in educational process: education, upbringing, socialization“.

as the result of these seminars, there was signed an agreement between oblast Department of education and 
St. petersburgh national university of culture and arts. The subject of agreement is the cooperation and com-
bined activity in the organization of rational and effective reading among pupils of secondary schools in the fol-
lowing ways:

The exchange of specialists for studying and distributing the gained experience, as well as the exchange of stu-
dents and school librarians for studying the reading in South Kazakhstan.

cooperated publishing activity, especially the preparation and publishing of scientific-methodological collec-
tions, works of South Kazakhstan and St.petersburgh specialists in the field of studying and propaganda of reading.

organization of systematically exchange of information on the problems of reading.
Based on the materials of the passed seminars, the book edition was prepared.

a joint russian-Kazakhstan Project
if we look to world of history of publishing the reference book for school libraries, we will see that in Japan 

such book was published in 1948 in cooperation between american and Japanese specialists in libraries, and in 
1953 the law for school libraries was passed. relying on the experience of creation of such reference book for 
school libraries in Japan, oblast Department of education, together with russian author o. r. Staravoitova, plans 
to publish The Reference Book of School Librarian. The best achievements of two national traditions of both coun-
tries will be gathered in this reference.

The oblast Department of education has signed the agreement with St. petersburgh schools #700 and #51, ad-
ministration of Krasnoselskiy region on the subject of cooperation in the field of education.

in the aims of development of international connections, development of mutually beneficial cooperation be-
tween people of russia and Kazakhstan, based on the formed historical and cultural traditions, the following steps 
need to be taken:

 y exchange of scientific and methodological information, experience in the field of education;
 y Development of distant learning of reading culture;
 y organization of events with the participation of leading specialists in the field of education from Krasnoselskiy 

region and South Kazakhstan.
 y combined publishing activity.

on the base of this agreement, there is an experimental project at the school #15 in Shymkent, implementing 
the concepts of individual development of reading culture among pupils. The project was developed both by St. 
petersburgh School #590 and the oblast Department of education. The leaders of the project are professors gagin 
and Kreidenko.

every year, with the aim to expose the best libraries of the oblast, there is a competition named Tandauly me-
ktep kitaphanasy. The peculiarity of this competition is that apart the librarians, principal of the school, as well as 
teachers, parents and librarian assets take place in the process. The result of this competition is the formation of 
reading culture and love to own motherland.

as the result of cooperation program with St. petersburgh national university of culture and arts and St. pe-
tersburgh schools the library visiting rate in oblast is 10-20 times a year and number of taken books is 18-27 books 
per year.

The aforementioned experience in this direction shows not only the interest of native pedagogical science to 
this question, but also the great interest of world society in solution the problem of reading among the children 
and youth.

as assets, school libraries have large variety of means, forms and methods to form the interest to reading 
among the teenagers. But, apart the traditional means and methods of work, the means of national pedagogy 
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should be used. in 2001, the oblast Department of education has developed the program of facultative course: 
„formation of reading interests in pupils of secondary schools by means of Kazakh national pedagogy“. The val-
ue of the program as there is an exposure of originality in reading literature as type of art, the one reflecting the 
world. That is why the especial emphasis is made on the study of Kazakh authors’ masterpieces, which are consid-
ered in the connection with traditions of world children literature.

from this aspect, the activity of school libraries, both as informational and cultural centers, is able to real-
ize the legislative aspects, announced by general assembly of un in Convention to Children Rights, such as free 
searching, receiving and exchanging information of any type, independent on borders, in oral or written or print-
ed form, in the form of art piece or with the help of other means depending on the child’s choice (art. 12, p. 1,2); 
freedom for opinion expression (art. 12, p.l); freedom of thought (art. 14, p. 1,2). These norms, as well as the 
chance for ethnic and cultural identification and self-development of personality among the rising generation will 
give the way to realize the means of national pedagogy.

even the person, who understands his/her own needs for extending reading can hardly motivate him/her 
to serious reading process. Because of this, there is an inability of teenagers to work correctly with information, 
to work with different types of literature, use the sources of information; not all has the skills of bibliographical 
search. how can we learn to read, doing it with pleasure? emancipation and the development of spiritual pow-
er of human, as a rule, lead to creation of interest towards the huge flow of very important information, create for 
him the extreme situation, when it is vital to read, think and discuss many points, that motivates you to read and 
learn more.

The theoretical model of formation of reading interest
it is acknowledged and supported by practice that the reading process might be easy and all read material is 

well remembered, if the necessity of reading is comprehended, and the goal of this reading is made clear. in this 
case, there is an interest towards the reading itself and its results, and interest guarantees the success. By creating 
the conditions for the formation of informational culture of teenagers, we can’t forget about the reading interests.

The process of formation of reading interest in learner is the psychological-pedagogical category, which re-
flects the main content of spiritual development of personality as social being. in accordance to the rate and qual-
ity of this process, we can judge about the living priorities of pupil, his moral qualities and usefulness for the soci-
ety. among the important aspects of already formed reading interest in pupils of 5-9th grades we can mention the 
following: perception of texts, literary sources, masterpieces of national pedagogy, comprehension of social and 
personal importance of literary, architectural and other monuments of Kazakh culture and expediency of person-
al attitude to them; constant need and ability to read the literature based on personal choice; knowledge of wide 
range of literary monuments, legends, etc. The higher is the level of their perception and comprehension, the high-
er is the level of reading interest.

national pedagogy leads to formation of reading interests in pupils, motivated education, and thus the deep-
ening the knowledge, and widening of general view, development of reading culture, and it meets their emotional 
needs, and creates the opportunity for developing new relations and activate their life position.

The use of means of national pedagogy increases the interest of pupils to people, the way of their living, tradi-
tions, history, and culture. Their life will be enriched and knowledge will be widened, there is an outlet from the 
frames of educational programs, as well as the school area. according to the observations of experimenters, teach-
ers of Kazakh language and literature, there is a considerable extending in vocabulary and lexis, development of 
speech that helps to solve the task of formation of reading interest among pupils.

The main factors that have influence on the process of formation of reading interests among pupils were al-
ready defined. They were related to the area of school, family and psychological relations, as well as in the sphere 
of combined work of school and libraries, mass media, the studying of traditions and culture of Kazakh nation. 
The level of relational influence of each factor on the formation of reading interest in pupils was defined, the char-
acteristics were given.

There is a step-built process in the planning of formation of reading interest of pupils, which consists of three 
stages.

The first stage is characterized by studying the reading direction of learners. for this purpose, at the beginning 
of academic year, the questionnaire was distributed among learners. nowadays there is a statement about the crisis 
if children reading, stating that children are not motivated for reading. (We have made the questioning in oblast on 
this subject: 34% of respondents read very often; 59% answered that they read seldom, 6% don’t read at all; 49% 
find reading as a very interesting activity; 38,4% neutral to reading, 12% find reading as a very boring activity. al-
so, on this stage, the reading cards of pupils were studied. in oblast, there is a developed network of schools of So-
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cial research of reading among young readers. learners themselves are the directors of these schools. The best school 
of Social research of reading among young readers is the secondary school Sholakkorgan in Sozak region. The goal of 
this school is to study the age peculiarities of readers, their social environment and interests of learners.

The second stage anticipates the planning of class leading teachers work according to the following scheme: 
short characteristics of reading direction of the class; tasks for formation of reading interest for whole period, giv-
ing the concretization for a half of the year; main forms and methods of this work; the work of class leading teach-
er with reading activity of learners, in the process of which their reading direction is formed, as well as discus-
sions with pupils and parents on the importance of reading, its culture, motives, etc.; activities directed to study 
the reading direction of the class; individual conversations with pupils; differentiated forms according the read-
ing direction for attracting pupils to reading, organized in the parallel to mass activities; distribution of question-
naires in the class, writing the thesis papers, compositions about the culture of reading, reading tastes, etc; compo-
sition of reading characteristics, etc.

Figure 1. The model of formation of reading interest among pupils by means of national pedagogy.

all plans are presented to school principal, and on the third stage, the plan of „formation of reading interest 
among pupils“ takes place in general school plan.

as a result and exponent of the formation process of reading interest among pupils, we can mention about the 
procedure of stable choice of sphere in reading activity: development and realization of relevant knowledge not on-
ly in educational activity, but also in establishing of their life position.

There are three types of criteria of reading interest building:
 y cognitive – presence of knowledge of Kazakh national culture, traditions, rites, ceremonies, conscious 

understanding of their importance;
 y emotionally determined – the mandatory will and need in further development of that knowledge;
 y activity-practical – independent, initiative and creative application of that knowledge in any type of own 

activity.
The general criteria of formation of reading interest among pupils is the one where there is a promotion of 

learner’s personality from one level of reading interest to the higher one.
The use of means of national pedagogy leads learners to admit the importance of sources of national wisdom 



485

културно-историческо наследство

and mastery, makes acquisition of learning material easier, motivates to participate in discussions, competitions, 
arguments, games, etc, thus leads to active life position, which is an irreplaceable factor of overall personality de-
velopment and destination goal of formation of reading interest in pupils.

The process of formation of reading interest of pupils is very wide and many-sided problem. There is a further 
work to be done on defining all mechanisms of complicated educational complex, providing all relevance and con-
tinuation of the last. There is a necessity to develop the special pedagogical technology, to get answers for the fol-
lowing questions: 

 y how can we clearly identify the system of formation of reading interests among pupils?
 y What general and concrete conditions have the influence on the formation of that system components?
 y What kind of changes in external environment (staff, living obligations, etc) lead to changes in the structure 

of reading interest.

outcomes
in the process of experimental work, the following recommendations were done:
confirmation of building the staged system of formation of reading interest among pupils by means of Kazakh 

national pedagogy with the observance of defined pedagogical conditions during its organization. 
reading interests of pupils is the integral component of all-sided development of personality, the result of per-

sonal socialization in the context of his own national birth, formation of which can be considered as the mecha-
nism of preservation of culture, rites, traditions and national creativity of Kazakhs.

logical grouping of means of reading interest formation with the exposure of main four groups: material-
technical, communicative; information-expressive and information-playing means of Kazakh national pedagogy. 

it is acknowledged that only complex and combined use of that means in the educational process may guaran-
tee the positive results in the formation of reading interest among pupils. That combination of means got the name 
of „Technology-pedagogical cycle“.

at secondary schools, through the observance of defined pedagogical conditions, the following main tasks 
of formation of reading interest by means of national pedagogy are realized: cultivation of love to national cul-
ture, history, traditions, ceremonies; the respect towards the monuments of material culture, spiritual values; the 
knowledge about them is deepened, and new conditions for their studying are created; learning, cognitive and oth-
er interests are developed; and it helps the general success of pupils on many school subjects.

There is a complex of pedagogical conditions, supporting the efficiency of system reading interest formation 
by means of national pedagogy, such as: registration of ethnic and cultural peculiarities (national culture, rites, 
traditions of Kazakh people), age and individual peculiarities of pupils; complex approach in the use of national 
pedagogy means, as well as systematic realization of connection between teachers, librarians and parents with the 
aim to unite and coordinate the upbringing efforts in formation of reading interest of pupils.

conclusions
each new generation comes to the world not to deny the past, but to organically enter the historical tradition. 

This is the main direction in the activity of the Shegentanu school. Systems of staged formation of reading inter-
est among pupils by means of Kazakh national pedagogy in the practice of secondary schools anticipates the reg-
istration and realization of main pedagogical efforts with the unison of effective forms and methods of this pro-
cess organization, and the distinctive feature of that system is the integrity and continuous influence from the 5th 
to 11th classes.

The proposed system of the staged formation of reading interests among pupils by means of national pedagogy 
lead into the effective realization the following types of activities: realization of upbringing and educational char-
acter in reading activity of learners, organization of this work in close connection with tasks of harmonic develop-
ment of personality in unity with intellectual, moral, esthetic, and polycultural upbringing; unity of content and 
processing sides, composition of different factors and means of Kazakh national pedagogy for the successful for-
mation of reading interests among teenagers; activity-orientation of reading interests of pupils; available and con-
scious acquisition of spiritual values and culture of pupils nation; personal and activity-oriented approaches in for-
mation of reading interests of pupils; direction to solve the problem of formation of reading interests among pupils 
in accordance with tasks of education and upbringing, based on the ideals of human and national cultural values, 
formation of scientific point of view, informational culture (figure 2). Thus, the proposed methodology of forma-
tion of reading interests among pupils by means of national pedagogy brings learners to admission of the values 
of national wisdom and mastery sources, makes the comprehension of learning material easier, motivates to par-
ticipate in discussion, competitions, arguments, games, etc, and to expose the active life position, which is an irre-
placeable factor of all-sided development of personality, its socialization in modem society.
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Figure 2. The awards of Saharov readings.

The problem of formation and development of reading interests among pupils by means of Kazakh national 
pedagogy should be solved due its complexity and importance for modern educational practice. in the perspective 
the following problems are to be solved: the training of future teachers, librarians to use the traditions, ideas and 
means of national pedagogy in the practice of problems solution to attract pupils to reading; peculiarities of inter-
action of school, library and family for the formation and development of reading interests in the context of ethnic 
pedagogical solution of the given problem and several other aspects of it.
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abstract: in the contemporary society based on knowledge, the concern for young people is becoming one of 
the most important factors for development, both at national and international level. Therefore, the creation of 
new educational technologies and favorable conditions for the development of higher and non-formal education 
contribute to the transition to the „formation of skills in the process of learning“ improving the demographic 
situation in the country and is becoming an important factor in overcoming the crisis. The purpose of this report 
is to present the experience of the university Youth Knowledge academy, which is a structural unit at the State 
university of library Studies and information Technologies in the implementation of its research and educational 
functions. emphasis is placed on the structure and activities of the academy. The academy focuses not only on the 
theory but also on practice, allowing different categories of students, post-docs and phD students to participate in 
real cases and develop group projects under the direct supervision of mentors not only by the university, but also 
from practice. The report sets out the various initiatives of the academy, which were organized in the period 2014-
2015 academic year. at the conclusion are made some recommendations for future development.

Keywords: university youth academy, knowledge management, building skills, learning

формиране на умения в процеса на усвояване на знания в УниБИТ
университетите като образователни институции предприемат необходимите действия за из-

граждане на структури, отговарящи на директивите на програмата „хоризонт 2020“ на европей-
ската комисия за развиване на ключови технологии за икономически подем и оперативна програма 
„наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в контекста на триъгълника на знание-
то — научни изследвания, образование и иновации. университетът по библиотекознание и инфор-
мационни технологии (униБит) направи крачка в тази посока, създавайки университетска младеж-
ка академия за управение на знания (умлауз), стъпвайки на основната образователна парадигма на 
Юнеско – от акредитирани знания към сертифицирани умения [1]. умлауз е един нов подход за 
този преход от акредитирани знания към сертифицирани умения. умлауз e създадена през 2013 г. и 
формира своята структура с решение на академичния съвет на униБит, като се явява обслужващо 
звено с научен и методичен характер в структурата на униБит. 

в структурата на умлауз ръководните позиции са разпределени между университетски пре-
подаватели. ректорът на униБит е ръководител и Председател; оперативно управленние се осъ-
ществява от зам.-председателя на академията и главния изпълнителен секретар; организацията 
и контрола на въпроси, свързани с дейността на умлауз – се извършват от заместник-председа-
телят; взаимодействието между ръководителите и състава на експертните групи, отчитането 
на дейността пред ръководството, връзките с партньорите и институциите се координират от 
главния изпълнителен секретар. 

в зависимост от предметните области, към академията се създават различни научни експертни 
групи, които се ръководят от научни секретари. те задължително трябва да притежават научната 
и образователна степен доктор. експертните групи се състоят от 8–10 човека – млади учени, док-
торанти и студенти. в структурата на умлауз функционират осем експертни групи с образо-
вателен характер, които имат задачата да подготвят специалисти в основните областите в кои-
то униБит има институционална акредитация: 1) книга и общество; 2) интелектуална собстве-
ност; 3) библиотечни науки; 4) информационни и комуникационни технологии; 5) киберзащи-
та и криптография; 6) национална сигурност; 7) управление на знания; 8) културно-историческо на-
следство [2, 3]. 
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основният предмет на дейност на умлауз е организиране и реализиране на учебни модули – кур-
сове, семинари, майсторски класове, летни училища, стажове, практики и други съвместни инициа-
тиви, приложни научни изследвания по акредитирани професионални направления в униБит. акаде-
мията също така цели да насърчава участието на студенти, докторанти и млади учени в различни 
тематични конкурси, проекти и други, които са насочени към увеличаване на техните възможности 
за самоусъвършенстване и професионална реализация, чрез създаването на нови знания и нови конфи-
гурации от съществуващи знания [4]. 

Инициативи на УМлАУЗ в периода 2014-2015 г .
„Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ – Първата научна конференция на 

УМЛАУЗ
Първото мероприятие, което е организирано от умлауз се провежда на 3-4. декември 2014 г. в 

униБит. то е под надслов „съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“. конфе-
ренцията се осъществяват в рамките на научноизследователски проект, финансиран по наредба № 
9 на министерство на образованието и науката (ПчФнП-2014-08) на тема: Финансиране на науч-
на проява на лятната академия за стимулиране на знанията – „съвременни стратегии и иновации в 
управление на знанието“.[4] в програмата на мероприятието са включени 36 научни доклада, струк-
турирани в седем секции. в първата част от програмата на конференцията са представени пленар-
ни доклади на външни лектори и представители на експертните групи в академията. Пленарната 
сесия е придружена от пет тематични сесии в различни научни области: Библиотечни науки и прав-
на компетентност; културно-историческо наследство; управление на знанието; национална сигур-
ност; информационни технологии и криптография. научната част от програмата на мероприяти-
ето е придружена и с постер сесия.

През декември 2014 г. академията връчва първите си награди „ябълка на познанието“ и „ябълка 
на знанието“ в различни категории: „изявен учен“, „изявен млад учен“ „изявен докторант“, „изявен 
студент“. чрез връчването на наградите е отличен приноса на утвърдени учени в различни профе-
сионални направления, стимулират се развитието и израстването на изявени млади учени, докто-
ранти и студенти. [4]

„Интелектуална собственост – формула за успех, теорчество и иновациии“ – Семинар, организиран 
съвместно с УМЛАУЗ

на 27-28. април 2015 г. за трета поредна година по инициатива на университетския преподавател 
и зам.-председател на умлауз доц. д-р тереза тренчева е проведен трети национален семинар с меж-
дународно участие на тема „интелектуална собственост – формула за успех, теорчество и инова-
циии“. семинарът е посветен на международния ден на интелектуалната собственост и се реализи-
ра в рамките на Проект, финансиран по наредба № 9 на мон с договор ПчФнП 2015-01, съвместно с 
университетска младежка академия за управление на знанията. През 2015 г. мотото на международ-
ният ден на интелектуалната собственост (26 април) е „станете, изправете се! за музиката“, като 
акцента е музиката. идеята на организаторите от световната организация за интелектуална соб-
ственост (Wipo – World intelectual property organization) е да се обърне внимание на динамичните про-
мени в музикалната индустрия днес, и възможностите за развитие. върху тези проблеми е поставен 
и основният акцент на проведените семинари. участие взимат учени и специалисти от водещи ин-
ституции в България и чужбина. сред гост-лекторите са изтъкнати учени в областта на интелек-
туалната собственост, както от страната, така и от чужбина. 

семинарът е тематично представен в няколко основни панела, покриващи различните аспекти 
на интелектуалната собственост: 1) новите технологии и интелектуалната собственост; 2) Про-
блеми и съвременни тенденции на интелектуалната собственост в информационните и творчески-
те индустри; 3) свобода до информация и отворен достъп; 4) електронно правителство и дигитал-
но разделение; 5) Предизвикателства пред интелектуалната собственост на xix век. целта на тре-
тия национален семинар с международно участие на тема „интелектуална собственост – формула 
за успех, теорчество и иновациии“ е да предизвика дискусии сред научната общност и да представи 
проблемите на музикалния бизнес и посоката за тяхното решаване. 

Заключение
униБит се стреми създава условия за развитието на образователната и научната дейност в уни-

верситетска информационна среда. организирането на семинари, лекции, конференции и др. дава въз-
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можност да се осъществи връзка между образованието и бизнеса. умлауз цели да приобщи млади-
те студенти, докторанти, учени и преподаватели към нов интерактивен метод за обмен на знания. 
Провеждането на първата научна конференция от умлауз в униБит през 2014 г. е нов образовате-
лен модел в университетска среда, с което се поставя началото на серия от участия на студенти, 
докторанти и учени в други мероприятия с научен и изследователски характер.
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abstract: The article examines the management of career development as а part of the strategy of human 
resources management in two directions: scientific and regulatory. human resources management is a key element 
of the management of an organization, regardless of its size and sphere of activity. The most valuable resource 
which has a manager in the organization are people. Therefore, effective management of human resources is a 
major factor for the development and successful implementation of any organization. There are different scientific 
perspectives and understandings of the concept of human resource management. in general it can be said that 
human resource management focuses on activities related to employees (recruitment and hiring, training and 
career development, recruitment and retention, evaluation, payment and stimulation, labour relations).

in education issues for human resources management started to explore the beginning of the 90s of last 
century in the united States. a number of studies and analyzes prove the leading role of the management of career 
development of teaching staff in school organizations as a part of the strategy of human resources management, 
which should: create a professional perspective for career development and support the professional development 
of teaching staff; retain good employees pedagogical specialists; make a positive motivational effect.

Keywords: human resources management, career management, career development, teaching staff 

управлението на човешките ресурси е ключов елемент от мениджмънта на една организация, не-
зависимо от нейния размер и сфера на дейност. най-ценният ресурс, с който един мениджър разпола-
га в организацията, са хората. затова ефективното управление на човешките ресурси е водещ фак-
тор за развитието и успешната реализация на всяка организация. 

Прегледът на литературните източници показва, че до около 1960 г. изследователите използват 
термини като „управление на кадрите“, „управление на персонала“. от средата на 60-те години на 
миналия век е въведен терминът „управление на човешките ресурси“. 

като направление в теорията и практиката на съвременния мениджмънт, управлението на чо-
вешките ресурси има разнообразна теоретична, методологическа и методическа разработеност. съ-
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ществуват различни научни гледни точки и разбирания по отношение на понятието управление на 
човешките ресурси. най-общо може да се каже, че управлението на човешките ресурси се фокусира 
върху дейности, свързани с работниците и служителите (набиране и наемане, обучение и кариерно 
развитие, подбор и задържане, оценяване, заплащане и стимулиране, трудови отношения). 

в своята книга [8] авторите димитър Шопов и маргарита атанасова определят два аспекта на 
управлението на човешките ресурси, а именно:

 y „като система от принципи, методи, средства, правни норми, правила, критерии, изисквания, 
стандарти, процедури, политика, планове и програми за формиране и използване на човешки-
те ресурси в организацията в съответствие с нейните непосредствени интереси и страте-
гически цели;

 y като дейност, която произтича от стратегическите цели на организацията и е насочена към 
разработване на политика, програми и планове за формиране, развитие и заплащане; планиране, 
организиране, ръководене, контролиране, подбиране, наемане, подготовка, оценяване и мотиви-
ране на работниците и служителите“.

в сферата на образованието проблематиката за управление на човешките ресурси започва да се 
изследва от началото на 90-те години на миналия век в сащ. Проф. теодор левит, един от най-голе-
мите класици на бизнеса, мениджмънта и маркетинга, счита, че „две големи предизвикателства оч-
акват модерните организации: да имат необходимия брой от различни специалности знаещи служи-
тели, които да вършат необходимото, и организацията да прави така, че те да могат да преуспеят 
и да искат да останат“ [17]. това твърдение днес е валидно за политиките по отношение на управле-
нието на човешките ресурси в образователните системи в световен мащаб. защото в последните 
години все повече се обръща внимание на качеството на образованието, което във висока степен за-
виси както от привличането и задържането на най-добрите учителите, така и от създадените ус-
ловия за професионално и кариерно развитие.

управлението на кариерата би могло да се определи като нечии съзнателни действия, усилия и ан-
гажименти за по-добра реализация, растеж и финансова стабилност. тези действия е добре да съче-
тават в себе си както индивидуалните цели, потребности и възможности на работника, така и це-
лите потребностите и възможностите на организацията. управлението на кариерата не следва да 
се приема като еднократно действие, а като непрекъсната система от дейности през целия живот, 
започваща с формулирането на цели и задачи и продължаваща с формулиране на стратегии и полити-
ки за постигането им. Процесът по управление на кариерата следва да бъде структуриран, наблюда-
ван и променян при необходимост, за да се гарантира успехът в кариерното развитие. 

в научната литература обаче има разминаване по отношение на интерпретацията на поняти-
ята „професионално развитие“ и „кариерно развитие“. в своята книга [1] авторът светлозар ва-
цов твърди, че „професионалното развитие на учителите представлява набор от дейности за по-
добряване на кариерното им израстване“, а к. спасов използва терминът „професионална кариера“ и 
го определя като „периодично преминаване (преместване) на сътрудниците в организацията от ед-
ни трудови дейности в други с по-богато съдържание на труда, при което те придобиват по-висо-
ка квалификация и социален статус“ [6]. не малко са и авторите, които използват понятията „про-
фесионална кариера“ и „професионално развитие“ като синоними. независимо от различията на из-
следователите в тази област най-общо понятието „кариерно развитие“ би могло да се определи ка-
то движение напред – професионално и квалификационно. в този смисъл образователните системи, 
и в частност училищните организации, следва да прилагат адекватна и ефективна система на упра-
вление на кариерното развитие на педагогическия персонал като елемент от стратегията на упра-
вление на човешките ресурси, която да:

 y създава професионална перспектива за кариерно развитие и да подпомага професионалното раз-
витие на педагогическите специалисти;

 y задържа добре работещите педагогически специалисти;
 y оказва положително мотивиращо въздействие.

Прегледът на данни от международните изследвания TaliS; SaBer; доклади на организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие сочи, че редица държави-членки на европейския съюз, а и 
извън него, предприемат действия и стъпки както по отношение на привличане и задържане на най-
добрите учители, така и по отношение на тяхното продължаващо и непрекъснато професионално 
и кариерно развитие. 
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в документ на организацията за икономическо сътрудничество и развитие, изработен по молба 
на чили, са представени международни доказателства и практики от образователните системи за 
професионално и кариерно развитие на педагогическия персонал. Приложение 2c към въпросния доку-
мент представя пътищата/възможности за кариера на учителите в 9 избрани от организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие, включително и чили. в контекста на проучването в таб-
лици 1а и 1б е представена извадка от Приложение 2c от документа [19].

Таблица 1а. Пътища/възможности за кариера на учителите в държави-членки на Европейския съюз

Финландия нидерландия Шотландия

Пътища 
за 

кариера 

професионална 
автономия в класната 

стая и работните 
условия

регистрация на учителя (в 
зависимост от продължаващото 

професионално развитие); Политика, 
позволяваща насърчаване на базата 

на разликите в учителските 
компетентности и ефективността 

на работа

Професионални стандарти: 
пълна регистрация, 

развитие през цялата 
кариера, лидерство и 

мениджмънт; рамка за 
лидерство в образованието

Таблица 1б. Пътища/възможности за кариера на учителите в държави, които не са членки на Европей-
ския съюз

чили австралия канада япония корея нова зеландия

П
ът

и
щ

а 
за

 к
ар

и
ер

а 

Няма Различни стъпки, 
свързани с 

професионалните 
стандарти, по-
голямата част 

от които се 
използват за да 
удостоверят 
степента на 

преподаването: 
1) завършил 

2) квалифициран 
3) високо квалифи-

циран 
4) старши/водещ

Онтарио, 
канада 

Възможност 
кандидатства-

не за 
допълнителни 
квалификации 

и превръщане в  
сертифициран 

учител 

Няколко 
стъпки: 

учител, главен 
учител, 

директор; вся-
ка с 

различно запла-
щане на базата 
на резултати и 

опит; 
професионална 
автономия по 
инструкция

Професионална 
квалификация 

учител; 
начинаещите 

учители започ-
ват от ниво 2 
и може да пре-

минат към ниво 
1, чрез обучение 
на работното 
място; пови-

шаването в за-
местник-дирек-
тор и директор 
също е възмож-
но (но рядко)

Въвеждат се 4 
професионални 

стъпки през 
2015 г .: 

1) изпълните-
лен директор 
2) учител-екс-

перт  
3)старши/во-
дещ учител 

4) сменяем ди-
ректор

видно от таблици 1а и 1б е, че образователните системи в пет от изследваните държави оси-
гуряват условия за кариерно развитие на учителите както в хоризонтален, така и във вертикален 
план (австралия, канада, япония, корея, нова зеландия) с различни пътища и степени за кариера. във 
Финландия, нидерландия и Шотландия се осигурява развитие на учителите в една длъжност. чили е 
страната, която няма въведена система за кариерно развитие на учителите. 

израз на политиката по отношение на създаване на възможности за професионално и кариер-
но развитие на педагогическия персонал, в частност на учителите, в България е националната про-
грама за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 
2015 г.). това е първият ключов документ, който съчетава усилията и отговорностите на държава-
та и институциите, свързани с квалификацията и кариерното развитие на учителите. национал-
ната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготов-
ка (2006 – 2015 г.) дава възможност за кариерно развитие в хоризонтален и вертикален план и разви-
тие в рамките на една длъжност, представено в таблица 2.

Таблица 2. Пътища/възможности за кариера на учителите

България
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Пътища 
за 

кариера 

Развитие в хоризонтален план: 5 длъжности: младши учител, учител, старши учител, 
главен учител, учител-методик.

Развитие във вертикален план: заемане на административни длъжности в 
образователната организация, общинската администрация и администрацията на 

Министерство на образованието и науката 
Развитие в една длъжност: поддържане, актуализиране и усъвършенстване на знания 
и умения за съответната длъжност и в конкретна предметна област; придобиване и 

развитие на ключови компетентности . 

въвеждането на системата за кариерно развитие на учителите беше утвърдена през 2009 г. от 
министерски съвет с промени в Правилника за прилагане на закона за народната просвета. освен ка-
риерното развитие при последователно заемане на учителски длъжности, изпълнителната власт ре-
гламентира и кариерното развитие при последователно заемане на възпитателски длъжности, кое-
то е представено в таблица 3.

Таблица 3. Кариерно развитие при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности

кариерно развитие при последователно заемане на 
учителски длъжности

кариерно развитие при последователно заемане на 
възпитателски длъжности

1. младши учител
2. учител

3. старши учител
4. главен учител

5. учител-методик

1. младши възпитател
2. възпитател

3. старши възпитател
4. главен възпитател

5. възпитател-методик

Прегледът на нормативните документи в системата на народната просвета показва, че не са 
много тези, които регламентират кариерното развитие на педагогическите специалисти или дават 
насоки за управлението на кариерното развитие на педагогическия персонал в училищните организа-
ции. законът за народната просвета указва какви са длъжностите в образователните организации; 
какви са условията за заемането им; кой и кога може да ги заема; разпорежда разработване на държав-
но образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация. Правилникът за прила-
гане на закона за народната просвета (ППзнП) регламентира функциите, правата и задълженията 
на педагогическите специалисти; длъжностите за кариерното развитие на учителите и възпитате-
лите в хоризонтален план, условията за заемането им, общи задължения за длъжностите „младши 
учител“, „учител“, „старши учител“, „главен учител“, „младши възпитател“, „възпитател“, „стар-
ши възпитател“, „главен възпитател“ и специфичните задължения за „старши учител“, „главен учи-
тел“, „старши възпитател“, „главен възпитател“. изискванията за заемане на длъжност „учител“ 
или „възпитател“ детайлно са разписани в инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на 
длъжността „учител“ или „възпитател“ съобразно придобитото образование, професионална ква-
лификация и правоспособност. друг нормативен документ, който би могъл да бъде съотнесен към ка-
риерното развитие на учителите в рамките на една длъжност е наредба № 5 от 1996 г. за условията 
за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда 
за придобиване на професионално-квалификационни степени. тя определя условията и реда за пови-
шаване квалификацията на педагогическите кадри, реда за придобиване на професионално-квалифи-
кационни степени и професионалното им развитие чрез участие в поддържаща и допълнителна ква-
лификация. други подзаконови нормативни документи (наредби, инструкции) регламентират от-
криването на работно място за учителска длъжност, начина на отчитане на часовете за различни-
те длъжности, нормите за преподавателска работа, реда и начина за определяне на основните и до-
пълнителни трудови възнаграждения за съответната длъжност. 

осъзнавайки първостепенната си роля и отговорност в управлението на кариерното развитие 
на педагогическите специалисти, правителството на р. България продължава да работи по посока из-
граждане на ефективна система за квалификация и действен модел за кариерно развитие на учители-
те. един от последните документи, в който се говори за продължаващата квалификация и кариерно-
то развитие на учителите е националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 
2020 година (11). в резултат на извършените в нея анализи са направени няколко извода, единият от 
които отчита несъвършенството в системата за кариерно развитие, която:
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 y „не обхваща всички групи педагогически кадри; 
 y не отчита постигнатото при промяна на местоработата като процес на усъвършенстване 

на компетентностите; 
 y не дава гаранции за последователност в заемането на длъжностите; 
 y не стимулира конкуренцията между учителите и е предпоставка за напрежение поради недос-

татъчно разграничаване функциите за различните длъжности, което води и до дублиране на 
задължения; 

 y не мотивира в достатъчна степен педагогическите кадри;
 y не стимулира професионалното израстване на педагогическите кадри; 
 y забавя кариерното израстване на педагогически кадри на възраст до 35 години“ [11]. 

елемент от разписаната в националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 
– 2020 година стратегическа цел е изграждане на „единна и ефективна система за образование, обу-
чение, продължаваща квалификация и условия за професионално развитие на педагогическите кадри.“ 
[11]. част от основните дейности за постигане на целта са: 

 y „обвързване на продължаващата квалификация, насочена към осъвременяване и разширяване на 
ключови компетентности, с възможностите за професионално и кариерно развитие 

 y усъвършенстване на механизмите за професионално и кариерно развитие; 
 y критерии за професионално и кариерно развитие, обвързано със заплащането на педагогическия 

труд;
 y създаване на възможности за ускоряване прехода от една към друга професионална квалифика-

ционна степен и длъжност при високи професионални постижения; 
 y обвързване на заплащането на труда с професионалното и кариерното им развитие, както и с 

особеностите на регионите и вида училище, в което работят;
 y създаване на условия за ускорено професионално развитие в съответствие с професионалните 

стандарти.“ [11].
конкретните дейности и отговорните институции за реализиране на стратегията са разписа-

ни в националния план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за развитие на педа-
гогическите кадри (2014-2020). в резултат на направения преглед на нормативните документи в сис-
темата на народната просвета, имащи отношение към кариерното развитие на педагогическия пер-
сонал, се открояват някои слабости: 

 y системата на народната просвета изостава в управлението на кариерното развитие на педа-
гогическия персонал в теоретичен, законодателен и практически аспект;

 y липсват ясни стандарти и правила, касаещи управлението на кариерното развитие на педаго-
гическия персонал в училищните организации; 

 y понастоящем критериите за преминаване от по-ниска в по-висока длъжност, както в хоризон-
тален, така и във вертикален план, са с частична и непълна регламентация;

 y липсват ясни стандарти и правила за кариерното развитие в рамките на една длъжност, осно-
вани на компетентностния подход;

 y съществуващите професионално-квалификационни степени не са съотнесени към модела за ка-
риерно развитие

 y продължаващото професионално развитие и последващата квалификация на учителите са об-
вързани с кариерното им развитие;

 y липсва регламент за разработване на индивидуален план за професионално и кариерно развитие; 
 y липсва система за мониторинг на кариерното развитие;

на базата на подчертаните слабости могат да бъдат дадени следните препоръки:
 y разработване на ясни правила за управление на кариерното развитие на педагогическия персо-

нал в училищните организации;
 y редуциране на петстепенния модел на кариерно развитие в хоризонтален план до три степе-

нен: учител, старши учител, главен учител;
 y разработване на ясни правила за преминаване от по-ниска в по-висока длъжност, както в хо-

ризонтален, така и във вертикален план, даващи отговор на въпросите „кой“, „как“, „какво“, 
„къде“ и „кога“;

 y обвързване на кариерното развитие на учителите с продължаващото професионално развитие 
и последващата квалификация, основано на компетентностния подход;
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 y въвеждане на система за мониторинг и оценка на кариерното развитие на педагогическия пер-
сонал в училищните организации.

осъзнатата потребност от управление на професионалното и кариерно развитие на педагоги-
ческия персонал както на ниво държава, така и на ниво училищна организация, е важна крачка към по-
стигане на високо качество на обучение и образование. Прилагането на ефективен модел за кариерно 
развитие на учителите, с ясни стандарти и правила, ще съчетае и координира интересите на учи-
лищната организация с индивидуалните интереси на работещите в нея учители. 
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laptop, terminal or (hybrid) tablet. for this purpose, the presented and analysed data are from the execution 
of the ministry of education and Science in Bulgaria national programme „information and communication 
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масовото навлизане на новите технологии в обществото – високоскоростен интернет и пер-
сонални, свързани с глобалната мрежа устройства, оказва най-чувствително влияние върху образо-
вателния сектор. на практика значителен процент от учениците имат достъп или от вкъщи, или 
имат собствени устройства – най-често мобилни телефони, свързани с интернет. същевремен-
но училищата изостават по отношение на въвеждането на персонализираното обучение и най-вече 
осигуряването на компютъризирано работно място за всеки един ученик. актуалните изследвания, 
които дават информация за нивото на използване на икт от учениците и в училищата са: 

 y изследването piSa от 2012 година – програмата за международно оценяване на учениците, раз-
работена от организацията за икономическо сътрудничество и развитие (оиср) като пери-
одично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. именно тогава 
за пръв път е въведен компютърно-базиран модул „решаване на проблеми“. данните от изслед-
ването за достъп до персонални компютри сочат, че средно 94% от учениците в държавите 
от оиср имат домашен компютър, който също така използват за образователни цели. сред-
но в държавите от оиср 72% от учениците посочват, че използват компютри в училище, но 
на места този дял е под 50%. средно 94% от обхванатите ученици имат минимум един компю-
тър в къщи. за България този процент е 93%.

 y изследване на европейската комисия Survey of Schools: icT in education, проведено през учебна-
та 2011-2012 година, в което са обхванати 31 държави: 27те държави членки на ес плюс ислан-
дия, хърватска, норвегия и турция, като са интервюирани над 190 000 респонденти (учители, 
ученици, директори). 

в изследването на европейската комисия дадената дефиниция за компютър е: настолен компютър 
или лаптоп, нетбук или таблет, свързан или не с интернет и използван за целите на образованието в 
училище. изследването мери различни аспекти на използване на икт в училищата за учениците в кла-
совете четвърти, осми, единайсети – общо образование и единайсети – професионално образование. 

настоящата статия си поставя за цел да представи държавната политика по отношение на 
обезпечаването на икт в училищата и по-конкретно – компютъризирано работно място. дефини-
цията на автора е: настолен компютър, терминал, лаптоп или (хибриден) таблет. за целта ще бъ-
дат представени данни за изпълнение на национална програма „информационни и комуникационни 
технологии (икт) в училище“ на министерство на образованието и науката в България за учебни 
години: 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015. данните са получени от министерство на образованието и 
науката през февруари 2015 г. в отговор на искане за достъп до обществена информация на автора. 
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в настоящата статия са анализирани част от данните, които дават обективна информация за дър-
жавното финансиране за обезпечаване на компютъризирани работни места и общия размер на напра-
вените инвестиции, обхванатите и необхванатите училища, за изследвания период. 

кЪДЕ сЕ НАМИРА БЪлГАРИя сПРяМО сТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙскИя сЪЮЗ
към настоящия момент няма официална информация за реалния брой компютъризирани работ-

ни места в системата на средното образование в България, а и такава е трудно да бъде събрана, тъй 
като наличието на компютър в дадено училище не означава автоматично, че той се използва като 
компютъризирано работно място. Преди национална програма „информационни и комуникационни 
технологии (икт) в училище“ на министерство на образованието и науката единственото нацио-
нално обезпечаване с компютри е в периода 2005-2007 година, когато във всички български училища са 
разпределени „над 65 000 компютъра“ като мярка по национална стратегия за въвеждане на инфор-
мационните и комуникационни технологии в българските училища. след това няма централизирани 
доставки, като училищата самостоятелно определят дали да отделят средства за икт оборудване 
в рамките на делегираните бюджети. През периода 2008-20012 година действат и много инициати-
ви на бизнес и неправителствени организации за даряване на икт оборудване, но липсва консолиди-
рана информация. единствената официална информация, която има относно обезпечаването с ком-
пютри в българското образование са именно данните от цитираното по-горе изследване на европей-
ската комисия Survey of Schools: icT in education. таблица 1 показва съотношението компютъризира-
ни работни места на 100 ученика, България спрямо средните за ес стойности. обобщените данни 
за ес показват намаляване на съотношението с напредване на образователната степен. въпреки, че 
България чувствително изостава спрямо средните европейски стойности, данните отразяват ев-
ропейските тенденции: най-слабо обезпечено е компютърното оборудване в началния етап, учени-
ците от професионалното образование имат най-много компютъризирани работни места на разпо-
ложение. По този показател България се нарежда в последните 5 страни, обхванати от изследване-
то (заедно с италия, румъния, гърция и турция). Преобладават настолните компютри, като съот-
ношението ученик на свързано с интернет работно място е 1 към 13, при средно са ес 1 към 7. Поч-
ти няма лаптопи – съотношението е 1 към 125. над 80% от компютрите са разположени в специали-
зирани кабинети – компютърни лаборатории. По отношение на достъп до интернет – броудбанд – 
България е на водещи позиции – едва между 4 и 5% от учениците във всички образователни степени 
посещават училище, в които няма интернет връзка.

Таблица. 1 Компютъризирани работни места на 100 ученика

Държава 4 клас 8 клас 11 клас – Общо образование
11 клас – Професионално 

образование

БЪлГАРИя 6.5 9.4 8.7 15.6

средно Ес 14.5 21.1 23.2 33.6

учениците от осми и единайсети класове попадат в обхвата на изследването в частта „използ-
ване на технологии в клас“, обобщени в таблица 2. между 65% и 71% от учениците използват учи-
лищните компютри, като същевременно между 19% и 22% използват лични лаптопи. най-голям ин-
терес представляват данните за използването на мобилен телефон, като между 40% и 46% от анке-
тираните ученици заявяват, че използват такъв. По този показател България далеч надхвърля сред-
ните за ес стойности. и въпреки негативните тенденции по отношение на съотношението на 
брой ученици на компютър, България е водеща страна по използване на икт в училище за образова-
телни цели, като по отношение на мобилни телефони е в златната среда.

Таблица. 2 Използване на технологии в клас 

Образователно ниво Държава
собствен мобилен 

телефон
собствен 

лаптоп
компютър в 

училище

8 клас
БЪлГАРИя 39.5% 19.3% 70.6%
средно Ес 28% 11.2% 53.3%
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11 клас – Общо 
образование

БЪлГАРИя 46.1% 21.6% 67.5%
средно Ес 34.6% 10.7% 50.5%

11 клас – Професионално 
образование

БЪлГАРИя 44.8% 21.9% 65.2%

средно Ес 45.6% 15.5% 64.3%

на база множество показатели изследване на европейската комисия Survey of Schools: icT in education 
прави три-степенно разграничение по отношение на дигиталното обезпечаване на училищата, като 
дава следната дефиниция: има високоскоростна интернет връзка (над 10 mbps) както и едно от следни-
те: уеб сайт, е-мейл за учители и ученици, локална мрежа, виртуална образователна среда.

1. висока степен на дигитално обезпечаване.
2. частично дигитално обезпечаване.
3. училища с много ниско ниво на обезпечаване – с много ниска или никаква интернет свърза-

ност.
в последната категория попадат 19% от училищата с четвърти клас и 14% от училищата с осми 

клас в България. единствено училищата с 11 класове се доближават до средните за европа показатели.

НАЦИОНАлНА ПРОГРАМА ЗА ИкТ
цитираните по-горе данни се отнасят за учебна 2011/2012 година. През 2012 година е предста-

вена и гласувана национална програма „информационни и комуникационни технологии (икт) в учи-
лище“ на министерство на образованието и науката – четиригодишна програма, която си поставя 
за основна цел да подпомогне финансово училищата да обновят икт оборудването си, чрез „гаран-
тиране на минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез оборудване с компютърни 
терминални решения“. като в следващите четири години всички училища следва да се възползват от 
възможностите за съфинансиране и да обновят оборудването си. националната програма фиксира 
към 2012 година една възможност за осигуряване на компютъризирани работни места, а именно тер-
миналните работни станции, като отчита следните предимства:

 y по-ниската цена за изграждане на компютъризирани работни места и обновяването им: един 
сървър обслужва множество самостоятелни работни места, като разходите са свързани един-
ствено с допълнителни средства за неговото обновяване, докато останалите компоненти на 
решението могат да се ползват по-продължително във времето;

 y по-ниската текуща цена за поддръжка на решението: важен аргумент предвид, че в голяма част 
от училищата в страната няма специалисти, а ролята за поддръжка на икт е съвместявана от 
учители, най-често по информатика и/или информационни технологии. 

 y пригодността на технологията за учебния процес.
Програмата поставя ясни критерии: минимум 3 работни станции (сървър) на училище, или една 

работна станция на 13 ученика в редовна форма на обучение, с което биха били осигурени максимум 
39 работни места за едно училище. общия бюджет е 6 500 000 лева, от които до 5 000 000 лева за об-
новяване на материалната база. всяко училище в страната кандидатства за отпускане на средства, 
като предварително заявява какъв е броят на работните места, които са му необходими, както и 
сумата за съфинансиране. максималната единична стойност на работно място, определена от ми-
нистерство на образованието и науката е 750 лева. При постигане на по-ниска единична цена учили-
щето може да използва свободните средства за допълнително работни места или „други икт дей-
ности“, без да се уточнява какви. на практика процесът по разходване на публични финансови сред-
ства е даден за изпълнение на ниво училище, като от министерство на образованието и науката са 
предоставени две типови спецификации за минимални технически изисквания за терминални реше-
ния от „нисък“ и „висок“ клас. чрез сайт, достъпен единствено за училищата след регистрация са 
предоставени и допълнително насоки. 

През първата учебна година, в която действа националната програма, заявка за участие пода-
ват 1168 училища. съобразно заявения размер на съфинансиране са обхванати 496 училища (виж таб-
лица 3).

През втората година – учебна 2013/2014 има лека промяна в изискванията, по-конкретно при мак-
сималната единична стойност на работно място. за училища, в които има изградена мрежа тя е 700 
лева, а за такива, в които е необходимо изграждането й – 750 лева, като се очаква компаниите достав-
чици да калкулират това в крайната цена. кандидатстващите училища отново се класират спрямо 
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заявеното от тях процентно съфинансиране до изчерпване на сумата от 5 000 000 лева. кандидат-
стват 836 училища, като са одобрени заявките на 516 училища (виж таблица 3).

През третата година – учебна 2014-2015 националната програма е чувствително изменена в 
частта икт оборудване. освен заложените при старта на Програмата „терминални решения“, са 
добавени и „модерни настолни и преносими компютри“ и таблети, както и „разнообразен хардуер“: 
мултимедийни проектори, интерактивни дъски и други хардуерни и софтуерни продукти. за опре-
делени компоненти е добавена максимална допустима цена, както следва: 

 y терминал – 850 лева
 y компютър – 800 лева
 y лаптоп – 800 лева
 y таблет – 500 лева
 y проектор – 1000 лева
 y интерактивна дъска – 1000 лева

същевременно обаче всяко училище може да посочи допълнителни хардуерни или софтуерни про-
дукти, като отбележи и прогнозната цена. училищата попълват анкетна карта като посочват 
приоритетите си – всеки един продукт какъв приоритет има ако бъде финансиран и съответно за-
купен. добавени са два допълнителни компонента, които влияят върху общата оценка:

 y „иновативен капацитет на училището“, който се изразява в готовност на училищата да из-
мерят своята е-зрялост чрез отговор на международна анкета, финансирана по проект на ев-
ропейската комисия и

 y училищен план за действие – попълнен по предварително предоставен образец.
обявеното класиране за финансиране е по компонент, а не за училище, както в предишните годи-

ни. т. е. за едно училище могат да бъдат финансирани няколко компонента, а други да не бъдат фи-
нансирани. също така за пръв път се въвежда приоритетно финансиране – за защитените училища 
е предвиден допълнителен бюджет, като се финансират всички желани от тях компоненти, за всич-
ки кандидатствали училища със статут на „защитени училища“. През учебната 2014/2015 година 
заявки за участие в националната програма подават 1171 училища, като са одобрени и финансирани 
623 (виж таблица 3).

данните за подадените заявки, както и за финансираните училища по национална програма „икт 
в училище“ дават точна информация за интереса към програмата от българските училища. Програ-
ма, в рамките на която срещу определен процент съфинансиране могат да оборудват компютъризи-
рани работни места в съответствие с най-актуалните образователни стандарти. През трите го-
дини, обект на анализ в настоящата статия, общият брой на училищата в страната е 2479 – то-
ва обхваща всички училища с начална, основна и гимназиална степен, професионални гимназии, вечер-
ни и помощни училища, както и училищата към затворите. таблица 3 представя процентът учили-
ща участвали и финансирани по програмата спрямо общия брой образователни институции, за вся-
ка една година.

Таблица 2. Обхванати и необхванати училища – по години

 УГ 2012/2013 УГ 2013/2014 УГ 2014/2015

кандидатствали училища 1168 836 1171

Одобрени за финансиране 496 516 623

Одобрени за финансиране от всички 
кандидатствали училища

42.47% 61.72% 53.20%

кандидатствали от всички в страната 
училища

47.12% 33.72% 47.24%

Одобрени за финансиране от всички училища в 
страната

20.01% 20.81% 25.13%

данните от таблица 3 водят до съществени заключения:
 y кандидатствалите по националната програма училища не достигат 50% от всички училища 

в страната. основният извод, който може да се направи е, че не разполагат със средства по де-
легирания бюджет, които могат за бъдат отделени за обновяване и/или добавяне на нови ком-
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пютъризирани работни места. в България задължително се изучава предмет информацион-
ни технологии в основното образование, както и предмети информатика и информационни 
технологии в гимназиален етап, които се водят в компютърни лаборатории. същевременно 
последното мащабно национално оборудване с компютри е в периода 2005-2007, то е тревож-
но логичното заключение, че тези два предмета се преподават на морално остарели компютри. 
дори и част от училищата да са обновили икт базата си по различни проекти или със собст-
вени средства, то броят им далеч не се доближава до 50% през годините. вторият, по-неблаго-
приятен извод е, че тези над 50% училища не са заинтересовани от обновяване на компютър-
ните си кабинети.

 y интересът към програмата през втората година чувствително намалява спрямо през първа-
та. логично обяснение е, че училищата имат интерес към друг тип технологии, различни от 
пре-дефинираните „терминални решения“. Подобен аргумент е възможен за отваряне на про-
грамата към различни варианти за компютъризирани работни места през третата година, ко-
гато интересът достига нивата от стартирането на националната програма.

 y При запазване на бюджета на Програмата в размер на 5 000 000 лева през трите години, се на-
блюдава увеличаване на броя на училищата, одобрени за финансиране за всяка следваща година. 

детайлният анализ по области през годините показва следното участие на училищата:
 y През учебна 2012/2013 година най-много съфинансирани училища спрямо общия брой на учили-

щата са от областите Шумен (39%), варна (36%) и видин (31%). в дъното остават области-
те русе (10%), Пазарджик (8%) и в дъното е кърджали с 4%.

 y През учебна 2013/2014 година 40% от всички училища в област ямбол да били финансирани, 
следвани от област враца (39%) и област Бургас (30)

 y През учебна 2014/2015 година отново училищата от област ямбол са лидер с 42%, следвани от 
областите сливен, враца и Плевен с по 36%. ловеч (11%), велико търново (15%) и видин (15%) 
са най-слабо представените области.

 y общо за трите години на програмата в област враца са покрити 77% от всички училища, след-
вани от областите Плевен и Шумен с по 66%. в област Пазарджик най-малко училища са се въз-
ползвали – съответно 26% от всички училища, следвани от областите кърджали (35%) и ста-
ра загора (36%).

 y в 15 области са покрити 50% и повече от всички училища.
много е важно да се отбележи, че общият брой на финансираните училища не означава финанси-

рани уникални училища. има такива, които са получили финансиране и през трите години на програ-
мата – общо 35 училища. много училища са получили финансиране и през две години от програмата. 
в този смисъл общия брой училища, покрит през трите години по нП „икт в училище“ е под 50%: 
обхванати са 1227 от общо 2479 училища в страната.

Фигура 1. Обхванати и необхванати училища – за три години от действието на Програмата

ПУБлИЧНО фИНАНсИРАНЕ НА ИкТ В сРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
национална програма „икт в училище“ подкрепя училищата да закупят компютъризирани ра-

ботни места чрез съфинансиране. моделът е: крайната стойност на единично компютъризирано 
работно място се задава от министерство на образованието и науката, а училищата кандидат-
стват за определен брой работни места, като дават процент съфинансиране на общата стойност. 
По Програмата се съфинансира сумата до пълната стойност на необходимите работни места и до 
достигане на финансовия лимит по програмата.
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През годините общата сума по съфинансиране от училищата, доплащане от министерство на 
образованието и науката е 22 522 849.00 лв. с включен ддс. разпределението по години е показано на 
Фигура 2. 

Фигура 1. Финансови средства инвестирани в Национална програма „ИКТ в училище“

както е видно, втората година от Програмата отбелязва съществен спад, докато през трета-
та инвестираните средства са значително повече от предходните години. от една страна това се 
дължи на факта, че привлеченото съфинансиране е много по-голямо и е доказателство за привлека-
телността на програмата във вариант, даващ избор на училищата какви решения за компютъризи-
рани работни места да изберат. от друга страна през учебната 2014/2015 г. общия бюджет на на-
ционалната програма е по-висок и с решение на министъра на образованието за добавени допълни-
телно средства от неизразходените по други пера.

детайлният анализ по области дава следната информация:
 y През учебната година 2012/2013 най-голямо съфинансиране дават училищата от софия-област 

(38.41%) следвани от областите търговище (38.08%) и кюстендил (37.97%). най-малко съфи-
нансиране е дадено от училищата в област габрово (24.52%). 30.24% е средния процент на при-
влечено съфинансиране от училищата.

 y През втората година на програмата процентът на съфинансиране не варира чувствително 
спрямо отделните области, като най-висок е той в област кюстендил (34.48%), а най-нисък в 
област силистра (26.77%). или 29.45% средно привлечено съфинансиране от училищата.

 y третата година на програмата привлича най-голям процент съфинансиране, като средно за стра-
ната той е 37.43%. за сметка на това разликата между училищата предоставили най-голям про-
цент собствен принос в област стара загора (49.24%) чувствително надхвърля този на учили-
щата от областта, привлякла най-малко собствени средства от училищата – Перник (30.94%).

анализът на национална програма „икт в училище“ за периода 2012-2015 година показва, че про-
грамата не успява да изпълни заложените цели, а именно – да бъде обновена икт базата, и по-конкрет-
но компютъризираните работни места във всички училища в страната за 4-годишен период. над 
50% от училищата не успяват да се възползват от програмата за изминалите три години. тя стар-
тира при голям интерес, но и при фиксирано единствено решение – „терминални работни места“. 
През втората година интересът на училищата намалява. това налага значима промяна при опреде-
ляне на компонентите, които ще се финансират през третата година на програмата: разширяване 
на обхвата на „компютъризираните работни места“ с добавяне на настолни компютри, лаптопи и 
таблети, при запазване на терминалните станции. но и добавяне на допълнителен хардуер и софту-
ер, по който се разходват средства, но чрез него не се осигуряват компютъризирани работни места. 

в негативен аспект е възможно предефинираното искане за съфинансиране от училищата да по-
ставя в неравностойно положение училищата с малък брой ученици и съответно малък делегиран бю-
джет, от който не могат да отделят средства. ако това е така, то програмата подпомага предим-
но училищата с много ученици и налични бюджети, или т.нар. в общественото пространство „бо-
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гати училища“. това от своя страна води до неравен достъп на учениците до съвременни технологии 
и адекватно образование, базиран на финансова дискриминация. тази слабост донякъде е компенсира-
на през третата година, като са финансирани всички кандидатствали защитените училища, неза-
висимо от процента на съфинансиране, но техният брой е много малък – едва 47. 

Последната до момента година от реализирането на националната програма поставя и въпроса 
как се измерва дали финансираните повече от един път училищата са постигнали предварително за-
ложеното съотношение 1:12 (12 ученика на едно компютъризирано работно място), което е поста-
вено като крайна цел на Програмата, тъй като липсва информация по какъв модел се смятат налич-
ните вече компютъризирани работни места.

Последващият детайлен анализ на наличните данни ще потърси отговор на въпроса какъв тип учи-
лища са участвали в програмата – по тип и образователна степен, както и какъв е профилът на учи-
лищата, които не са били обхванати от програмата – по брой ученици, тип и образователна степен.
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основната цел при всеки анализ, свързан с постижения на учениците в някакво изследване, в част-
ност в националното външно оценяване, е да се изведат трайни постижения и тенденции, устой-
чиви модели на действие и въздействие в различните фази на образователния процес. това позволява 
да се определи доколко разпределението на резултатите на учениците със „средни“, „под средни“ и 
„над средни“ резултати се различава от средното за страната и/или дадената област, или от пред-
видените в плана и стратегията на различно ниво (училище, област, страна). от друга страна, ак-
центът при подобни оценявания на компетентностите в даден клас или етап е поставен върху из-
веждане на:

 y способността на учениците да разпознават обекти – езикови, математически, научни, соци-
ални и т.н., да (въз)произвеждат правила и свойства и да изпълняват алгоритми;

 y умението да комуникират и да се аргументират, използвайки логическите и формалните 
структури на познанието в конкретна ситуация;

 y умението да проследяват, тълкуват и описват изменения и функционални зависимости.
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в училищния етап, поради спецификата на придобиване на познания и умения в различните обла-
сти на компетентност, предопределен от учебните планове и програми, този акцент звучи различно 
в отделните предмети. Придобиването на определени компетентности се тълкуват отделно, като 
нещо специфично за даден учебен предмет, а не като комплекс от вещини, които даден ученик придо-
бива в цялостния образователен процес. така, измерените постиженията на учениците, диагностира-
ните и анализирани грешки и пропуски на учениците са по-скоро свързани с конкретно учебно съдържа-
ние, отколкото могат да базират основание за изводи относно качеството на преподаване, нивото на 
използване на иновационни технологии в обучението в цялост. наблюдаваното съпоставяне на резул-
татите в поредица от популации или по различни учебни предмети се основава на първичен статис-
тически анализ. използването на качествен анализ дава възможност да очертават тенденции в разви-
тието на учебния процес (като цяло и по предметни области), проблемите при подбора и структури-
рането на учебното съдържание, устойчивостта на въздействието на едно познание върху друго, мул-
типлицирането на положителни нагласи – най-общо казано придобиване от ученика на социално значи-
ми качества да се справя с всяка ситуация, независимо кога и къде в живота.

наблюдение: учене по учебен предмет заради самото учене за предмета.
с 34 учители по математика от област Пловдив е проведена анкета, в част от която те тряб-

ва да посочат задачи, които не харесват, не са подходящи и са трудни, и да напишат мотивите си за 
направения извод. групирани по водещ смисъл или дума, те изглеждат така:

1. необходимост от четене с разбиране (дълго условие; неразбиране на текста/модела, дълго 
време за четене/решаване, липса на такива типове задачи) – 16 учители.

2. Подценяване на условието („лесни“ задачи; повторения на идеи; наличие на елементи, учени 
отдавна) – 14 учители.

3. липса на добри познания и умения (в позната и/или непозната задачи; комбиниране и избор на 
методи; съобразяване и логическо мислене, задълбоченост) – 13 учители.

4. неусвоени знания от предходни години (изчислителни умения, чертане, графики) – 12 учители.
описаните от учителите мотиви са основание за коментар относно популярността им сред 

учителите и влиянието им върху педагогическите практики. всички те преимуществено са отнесе-
ни към измервани компетентности и са свързани не толкова с математически дефицити, а с липса-
та на изградена устойчива стратегия за четене – разбиране, вникване, тълкуване. Пристрастност-
та към „шаблони“ и „популярни канони“, характерни в повечето случаи само за даден учебен пред-
мет, възпрепятства усвояването на комуникативни умения от учениците – в езиковото и социал-
ното общуване, в научното познание.

митът в училище: който успява по български език и литература, не е „силен“ по математика (и 
обратно).

Поставена е задача да се сравнят резултатите на учениците по български език и литература и 
по математика от национално външно оценяване по тези предмети в vii клас. основание за това са 
наблюдаваните общо статистически данни за техните постижения през последните години, тях-
ната динамика и връзка със съответните резултати преди 3 години в iv клас.

тези данни са основание да се формулира: 
хипотезата „резултати по математика (на тези ученици) са в линейна зависимост от езикова-

та им грамотност.“ с други думи, ако ученикът изпитва затруднения да разчете някакъв текст, 
то много по-вероятно е той да не умее да разбере посланието му – да го изтълкува в даден контекст.

доказателство: в потвърждение на хипотезата ще опишем резултатите от едно статистиче-
ско изследване. анализирани са резултатите на 10 ученици от седми клас от национално външно оце-
няване през 2014 г. по български език литература (Бел) и по математика. извадката е направена по 
случаен начин от всички ученици, явили се на това оценяване, от произволно избрано училище в об-
ласт Благоевград. 1

в таблица 1. (в пълния текст на статията – б. ред.) са дадени суровият среден бал по Бел (x) 
и суровият среден бал по математика (Y) на учениците от извадката и необходимите стойности 
спрямо средните стойности на тези два бала ( X  и Y ), свързани с определяне на отклоненията, ко-
релацията и рекурсивната (линейна) зависимост. използвани са вградените функции в excel в меню-
то Data analysis.

1 данните са предоставени от център за контрол и оценка на качеството на училищното обра-
зование.
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По-отчетливо, общата динамика на резултатите по x и Y, която е и предпоставка за изказана-
та хипотеза, се демонстрира чрез линейна диаграма, представена във Фигура 1. 

Фигура 1. Линейна диаграма на резултатите по Български език и литература и Математика
изчислените стойности чрез вградените функции посочени в таблица 2 подкрепят тезата за 

силна корелация между четивната грамотност и резултатите по математика.

Таблица 2. Общи характеристики

величини сума среден бал статистическо отклонение корелация
x 693,5 69,35 15,43543

0,916178
Y 522 52,2 24,45833

и така, регресивното линейно уравнение относно величините x и Y, а именно Y Xa + b.= , къде-
то a е коефициентът на изместване (intercept), а b е регресивният коефициент/наклон (slope), доби-
ва вида Y 48 478 1 451737 X, + , .= − . 

чрез методите на регресивната статистика са определени характеристиките, които дават 
стандартната грешка при получените резултати и е проверена достоверността на получените 
стойности на a и b.

Таблица 3. Регресивна статистика

величина стойност Пояснение

множител r 0,916178
определя теснотата на зависимостта в интервал [–1; 

1], която в случая е равна на корелацията.
r2 0,839382 обяснява каква част от Y зависи от x.

Поправка r2 0,819305
статистическа поправка, свързана с обема на извадката 

– тук е 10 ученици

стандартна грешка 10,95919
определя интервала, с който се определя допустимост-

та на статистически неразличими данни

чрез регресивната статистика са получени същите стойности на a и b, стандартната греш-
ка при всяка от тях и статистически показатели за значимост, съответно, –3,03906 и 6,465886. тъй 
като и двете стойности по абсолютна стойност са по-големи от 2, то получените резултати са 
статистически значими за тази извадка. заради малкия обем на извадката е направена проверка за 
статистическата значимост на изведената регресивна зависимост. статистическият критерий 
за определяне нивото на значимостта на определената регресия има стойност 41,80769 и знак, кой-
то е по-голям от 0,01 . това е белег, че установената корелация се определя като значима. 

с други думи, установена е значима корелация между постиженията в областта на езиковата 
грамотност и постиженията в областта на математическата грамотност (в контекста на измер-
ваното при националното външно оценяване). 

заключение: хипотезата е проверена и установена верността Ӝ.
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темата за интегриране на технологии в ранна възраст е широко изследвана в световен мащаб и е 
изключително актуална през последните години. съпротивата на поколението учители и директо-
ри срещу навлизането на съвременни технологии в детската градина все повече отстъпва пред ос-
ъзнаване на нуждата от създаване на нова образователно-възпитателна среда за новото дигитално 
поколение. 

децата, постъпващи в детската градина се раждат във високотехнологичен свят и той е ес-
тествената среда за тяхното развитие. характерни за дигиталното поколение са многоканалност-
та на възприятия, динамиката на мислене, предпочитанието към групова и екипна форма на учене, 
липсата на страх при досег с нова технология, визуално-кинетичен стил на учене и др. специфика-
та на поколението се определя от много фактори, сред които са средата, в която се ражда, както и 
нуждите на обществото, в което се оглежда и развива. колкото по-динамични са промените в об-
ществото, толкова по-динамични са и промените в поколенията, което изисква и съответна про-
мяна в детската градина като първа институция, поемаща малкия бъдещ гражданин на съвременно-
то общество. 

нашата визията за съвременна детска градина се състои от следните основни компоненти – но-
ва технологично богата и уютна образователно-възпитателна среда, нови методи на работа с ак-
цент върху играта, поставянето на детето в активна позиция и формиране на екипни и комуни-
кативни умения и не на последно място квалифициран педагогически екип, който да може да избере 
точния метод в точния момент, съобразен с конкретното състояние на децата, с които работи. 
всеки един от тези три компонента е изключително важен. 

за реализирането на ефективна работа на институцията детска градина трябва да се работи 
активно за осигуряването и на трите ключови елемента – среда, методи, педагози. определяща е ме-
ниджърската позиция на директора, който стъпвайки върху  съществуващите нормативни уредби 
трябва да формулира, защити и реализира своя стратегия за управление, за да построи функциони-
раща и ефективна институция, адекватна на реалните нужди и очаквания на обществото. 

от моделът, представен на Фигура 1 се вижда, че всички ключови модули са обвързани помежду си 
под определящата роля на мениджмънта на институцията. 
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Фигура 1. Модел за концептуална рамка на съвременната детска градина

технологично-богата среда в детската градина трябва да осигури образователно-възпитателния 
процес с нагледност и интерактивност. моделът на работа от първа до четвърта възрастова гру-
па в детската градина включва разнообразие от методи. те определят организацията на познавател-
ния процес, която може да се класифицира като:

 y Фронтална – работа с цялата група; 
 y игрова – чрез реализиране на разнообразни дидактични игри;
 y екипна – чрез изпълнение на поставени екипни задачи. 

фронтална работа
Фронталната работа с групата изисква висока степен на онагледяване. обикновено детският 

учител подготвя разнообразен нагледен материал като използва илюстрации от избрани книжки или 
изрязани предварително картинки, работи с магнитни фигурки, дървени и пластмасови кубчета и 
огромно разнообразие от дидактични средства. чрез навлизане на технологиите в детската градина 
по естествен път се налага мултимедийната форма на реализираната фронтална работа. несравни-
мо по-високо е качеството на онагледяване с помощта на учебни ресурси, включващи илюстрации, 
видео, звук, анимация. мултимедийната фронтална работа не цели изместване на разнообразните 
дидактични средства като кубчета, играчки, предметни модели. тя може безспорно да обогати ра-
ботата на педагога. 

нов момент във фронталната организация на работа е съкращаването на нейната продължител-
ност. съвременното дете има динамичен и многоканален начин на мислене. то търси динамика в ра-
ботата и има нужда от споделяне на наученото. съкращаването на фронталната работа в рамките 
на една учебна ситуация води по естествен начин до търсене на алтернативни организационни фор-
ми – игра, работа по групи според интересите на децата, поставяне на екипни и творчески задачи. 

качествената страна на използването на информационни технологии при познавателното раз-
витие на децата от предучилищна възраст е нивото на интерактивност. може да се направи след-
ната градация:

1. Първо ниво – използване на мултимедийна презентация в хода на фронталната работа на пе-
дагога (разработена с програми като powerpoint, prezi и др.). 

използването на powerpoint презентации в работата на съвременния учител е широко-разпрос-
транена практика. Безспорен положителен ефект е високото ниво на нагледност и структуриране 
на учебното съдържание. отрицателната страна на този вид мултимедийна ситуация, провеждана 
от учителя е статичната роля на децата. нивото на интерактивност е ниско. може да бъде сведе-
но до предварително заложена анимация, при която след щракване елемент да се появява или изчезва 
върху мултимедийния екран. Презентацията не дава свобода на учителя за реакция на момента спо-
ред конкретно създали се условия за реализиране на междупредметни връзки или трансфер на знания. 

2. второ ниво – използване на интерактивни ситуации за работа с интерактивна дъска (разра-
ботени със софтуер за работа с интерактивна дъска като open Sankore и др.). 
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интерактивната дъска предлага много по-висока степен на педагогическо взаимодействие с ак-
тивното участие на децата. При запазена фронтална организация на работа учителят може да по-
стави и децата в активна роля чрез изпълнение на кратки задачи. самата технология предлага бога-
ти инструменти, с помощта на които учителят може да разработи интерактивна мултимедий-
на ситуация. за ефективното използване на технологията е нужна съответна квалификация на пе-
дагогическия екип.       

Игрова форма
играта е най-ефективният метод на работа в детската градина. ключов момент е поставяне-

то на детето в центъра на педагогическо взаимодействие и уважение, и съхранение на детската ин-
дивидуалност [1]. разнообразието от дидактични игри, познати и използвани от съвременния дет-
ски учител може да се обогати с въвеждането на образователни игри с интерактивни играчки. 

управляемите или т.нар. програмируеми играчки са особено желани от съвременните деца. те ре-
агират на действията им чрез светлинни и звукови индикатори. чрез такива играчки се затвърдя-
ват знания по различни учебни направления, формира се пространствено мислене [2], развиват се ко-
муникативно-речевите умения на децата [3, 4]. 

Екипна форма
екипната форма на организация в образователно-възпитателния процес в детската градина е 

най-слабо познат на съвременния учител. екипните задачи имат своя специфика при работа с деца в 
тази възрастова група. важно е формирането на умения за сътрудничество и взаимопомощ и в също-
то време всеки член на екипа трябва да има точно и ясно зададена работа – част от цялостната за-
дача на екипа. При екипна работа е важно да има ясни правила за реда на изпълнение на задачите и ро-
лите на всеки от участниците. 

Погледнато в развитие от първа до четвърта възрастова група се преминава през следните мо-
дели на работа:

 y в първа и втора възрастова група фронталната работа има превес, което определя ефектив-
ността от провеждане на мултимедийни ситуации по различни учебни направления. мулти-
медийната ситуация предлага онагледяване и представяне на учебно съдържание с помощта на 
изображения, анимация, видео, звук. така се активизират различни възприятия на детето и се 
постига много висока степен на нагледност. с помощта на интерактивна дъска децата изпъл-
няват кратки упражнения за групиране, сортиране, избор. запознават се с инструментите на 
новото техническо средство по неусетен и забавен за тях начин. в тази възраст игрите се иг-
раят предимно групово и използването на дигитални играчки също се реализира с цялата група. 
дигиталната играчка е предпочитана поради своята интерактивност. тя реагира на действи-
ето на детето или учителя чрез звукова и светлинна индикация. дигиталната играчка, упра-
влявана от учителя, на този етап, е героят, който педагогът използва, за да формира, затвър-
дява и проверява знания в игрова форма.  

 y в трета и четвърта възрастова група в детската градина, неслучайно наречени „подготви-
телни“ за училищна готовност групи, се извършва качествен скок в развитието на малките 
деца. Фронталната работа трябва да получи следващо ниво на развитие, даваща възможност 
на децата да не бъдат пасивни зрители на мултимедийната ситуация, а активно да участват 
в нея, т.е. мултимедийната ситуация трябва да бъде интерактивна мултимедийна ситуа-
ция. основното хардуерно средство, което предлага тази възможност е интерактивната дъс-
ка или нови съвременни решения (дигитални тъчскрин екрани с вграден компютър, интерак-
тивни маси и др.), при които децата работят върху повърхност, където могат да манипули-
рат съответните учебни ресурси. интерактивната дъска предлага инструменти, чрез които 
учителят и детето могат да движат изображения, да очертават, групират, изтриват еле-
менти, да изпълняват динамично съответните дидактични упражнения. 

 y в трета и четвърта възрастова група е времето за активен старт за формиране на „меки“ 
умения у децата – умения за работа в екип, комуникативни умения, умения за критично и 
творческо самостоятелно мислене. използването на дигитален игрови парк е ключов фактор 
в този процес. децата използват и управляват сами съответните дигитални играчки. това е 
процес, в който се учат от грешките си в отсъствие на негативната реакция и порицание от 
страна на възрастния. управляемите играчки изпълняват детските команди, реагират със съ-
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ответната звукова и светлинна индикация. дигиталният игрови парк предлага огромно разно-
образие от играчки с конкретен акцент – формиране на пространствено мислене, формиране 
на комуникативни умения и др. 

следвайки направения обзор, може да се предложат варианти за технологично оборудване в една 
съвременна детската градина.

за технологично обезпечаване на фронталната работа:
 y Вариант 1 . използване на тъчскрин интерактивна дъска. тъчскрин интерактивните дъски са 

дъски от среден и висок клас, при които учебното съдържание се управлява с помощта на писал-
ка или докосване с пръстите на ръката. според класа на дъската се поддържа еднопотребител-
ски или многопотребителски режим. необходимото техническо оборудване включва лаптоп, 
проектор, тъчскрин дъска и образователен софтуер с готови ресурси за детския учител. Пре-
димство на тъчскрин интерактивната дъска е лесната и интуитивна, както за учителя, та-
ка и за детето. недостатък на технологията е, че тъчскрин дъските са стационарни решения. 
това изисква оборудване на всяка детска група в детската градина или създаване на един инте-
рактивен център, в който децата да бъдат водени. 

 y Вариант 2 . използване на интерактивен дисплей. интерактивният дисплей е мултимедийно 
високотехнологично средство – голям таблет, с устойчиво на удар покритие, позволяващо уп-
равление на учебното съдържание с помощта на писалка или чрез докосване с пръсти в еднопо-
требителски или многопотребителски режим на работа. При работа с интерактивен дисплей 
отпада необходимостта от закупуване на лаптоп и проектор. 

за технологично обезпечаване на игровата и екипна форма на работа е необходимо обновяване на 
игровия парк в детската градина със закупуване на разнообразни интерактивни управляеми играчки 
с методически ресурси към тях, за да бъдат не просто играчки за забавление, а ефективни образова-
телни ресурси. 

Мениджмънт на детската градина
в условията на пазарна икономика детските заведения се разглеждат като стопанска единица, 

която трябва възможно най-успешно да предложи на пазара своите услуги – отглеждане, възпитание 
и обучение на децата от 3 до 7 годишна възраст и като резултат – развитие на заложбите и способ-
ностите на подрастващата личност, формиране на ценности и определяне на училищна готовност, 
готовността за учене през целия живот. 

управлението на детската градина е процес от социалния и икономически мениджмънт. дей-
ност, която от една страна, е свързана с психологията на различни обществени групи, а от друга – 
с ефикасното боравене с финансови инструменти и социални механизми. начинът на финансиране 
чрез делегирани бюджети още повече подсилва показателите на успешното управление на детските 
заведения. директорът на учебното заведение (в случай детската градина) като образователен ме-
ниджър трябва да осигури ефективно, адекватно и гъвкаво управление в динамичните условия на па-
зарна икономика.

изготвянето на цялостна финансова рамка по отношение на технологичното обезпечаване на 
детската градина е първата стъпка при планиране и изготвяне на стратегията на директора и него-
вия педагогически екип. закупуването на нужните технически средства и тяхното софтуерно обез-
печаване трябва да бъде част от цялостната стратегия за създаване на модерна технологично-бо-
гата работна среда. нужните средства се планират според бюджета и допълнителните приходни 
средства на детската градина и много рядко се случва да бъдат осигурени наведнъж, но яснотата за 
тяхното осигуряване във времето е определяща за успешното реализиране на цялостната страте-
гическа рамка – квалификация на екипа и актуализиране на методите на работа. 

технологичното оборудване на градината трябва да се опира на визия за цялостно техническо 
обезпечаване на градината, която трябва да се съобрази с динамиката, с която се развиват съвремен-
ните хардуерни и софтуерни технологии е огромна. всяка учебна година пред директора се появяват 
все по-нови и по-оптимални технологични решения. за да може да поддържа актуалност на техноло-
гичния парк той би следвало да отделя постоянна част от бюджета за подновяване на съществува-
щата техника и закупуване на нови решения. 

квалификацията на педагозите в детската градина също трябва да бъде планирана в дългосрочен 
план за по-добра ефективност. на база многогодишен опит в сферата на квалификация на педагоги-
ческите кадри, авторите препоръчват модел на работа, който да следва някои акценти:
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 y създаване на микро-групи в педагогическия колектив, които да получат допълнителна квали-
фикация в различни направления – педагогика, психология, технологии и др.; 

 y създаване на вътрешни квалификационни сесии, в които представителите на микро-групите 
да запознаят своите колеги с наученото;

 y Поддържане на вътрешни банки от педагогически ресурси под формата на мултимедийни раз-
работки, тематични конспекти, литература и др. 

участието в курсове, семинари и тренинги на целия педагогически персонал в повечето случаи е 
неефективен подход. ключов фактор за неуспеха е липсата на индивидуална мотивация за учене. По-
добре е разнообразни квалификационни програми да бъдат преминати от малки екипи (по 2-4 чове-
ка в зависимост от размера на педагогическия състав) с изявен интерес и висока лична мотивация за 
участие. По този начин се създава творческа и ползотворна среда за работа в колектива, без това да 
бъде налагано силово. инвестицията в индивидуални квалификации също не е ефективен подход от 
гледна точка на общия облик на детската градина. работата в екип допринася за сплотяване на ко-
лектива и до общо повишаване на мотивацията на педагозите за интегриране на нови методи и ра-
бота в ежедневното педагогическо взаимодействие с децата. 

желанието директорът да изгради екип, в който всеки да бъде заменим от всеки в неговите про-
фесионални ангажименти, е отживелица. всеки педагог има различни личностни и творчески възмож-
ности, работата му с децата и колегите е различна и именно този индивидуализъм е ценен и тряб-
ва да бъде стимулиран.

литература:
3. димитров, д., обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст. концеп-

туално-технологичен модел, изкуства, софия, 2012
4. Папанчева, р., к. димитрова, забавните пчелички – образователен комплект, изкуства, 2014
5. Папанчева, р., к. димитрова, я. христова, млад репортер – образователен комплект, изку-

ства, 2014
6. Папанчева, р., к. димитрова, я. христова, с камера в ръце – образователен комплект, изку-

ства, 2014
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digiTal image WaTermarKing in SPaTial domain WiTh non-Blind 
exTracTion

abstract: The method of embedding the watermark into digital image by changing its pixel intensities de-
pending on the message binary image is described. The effect of embedding strength on the watermarked image 
is shown and quantified. The non-blind extraction of the watermark using the original image is given. The resist-
ance of watermarked images against lossy Jpeg compression is discussed.
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су „св. климент охрдиски“, ФнПП, софия
galinag_bg@yahoo.com
Невропсихологични модели на числовите представи

ГЕОРГИЕВА, кРИсТИНА БОЖИДАРОВА 
Шу „епископ константин Преславски“, Шумен
christina_bozhidarova@abv.bg
сътворяваме  ЗАЕДНО . Или как „Работилница за изкуство“ превърна децата от зрители,  в създатели на ед-
на приказка

ГЕОРГИЕВА, сТИлИяНкА ПЕТРОВА 
цдг 23 „Буратино“, Шумен
cdgburatino23@abv.bg
Детската градина и семейството – съвместна работа за реализация на проектни дейности

ГЕОРГИЕВА, хРИсТИНА, Гл . Ас . Д-Р
Пу „Паисий хилендарски“, Физически факултет, Пловдив
marietka2002@abv.bg
Активизация на познавателната дейност на учениците с помощта на графични задачи при изучаване на „То-
плинни явления“ в осми клас
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ГЕОРГИЕВА-НИкОлОВА, ТОНкА ЗАРкОВА 
3. ОУ „Димитър Благоев“, Шумен
teorgieva@abv.bg
Прилагане на мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес

ГЕРМАНОВА, ГЕРМАНИЧкА АТАНАсОВА 
соу „св.св.кирил и методий“, игнатиево
gery_germanova@abv.bg
Информационните технологии в обучението на билингви

ГлУШкОВА, ТОДОРкА АТАНАсОВА, Д-Р
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
todorka.glushkova@gmail.com
Блоково програмиране за малки и големи

ГОРЧЕВА, ЙОРДАНкА ГЕОРГИЕВА, Гл . Ас .
ими, Бан, софия
gorcheva@yahoo.com
От две ленти в една: математическо моделиране на пътен трафик с помощта на ИТ

ГЪРОВ, кОсТА АНДРЕЕВ, ПРОф . Д-Р
Пу „Паисий хилендарски“, Факултет по математика и информатика, Пловдив
Учебно съдържание на задачите по Информационни технологии в прогимназията

ДАНАИлОВА-сТОЙНОВА, ЗАРА ГЕОРГИЕВА 
регионален инспекторат по образованието, Пловдив
zara_dan@abv.bg
Мотивиране на учениците чрез използване на новите технологии

Математиката в народното творчество

ДАНЕВА, кАМЕлИя кОлЕВА 
одз 2 „звездица зорница“, Бургас
kameliq_kd@mail.bg
Интерактивните технологии в полза на образователния процес в детската градина

ДАНОВ, ДАНАИл кИРИлОВ, Гл . Ас . Д-Р
су „св. климент охрдиски“, ФнПП, софия
danail.danov@gmail.com
Приложение на новите технологии в чуждоезиковото обучение

ДЕНЧЕВ, сТОяН ГЕОРГИЕВ, ПРОф . Д . Ик . Н .
униБит, софия
s.denchev@unibit.bg
Нови образователни технологии в УНИБИТ в прехода към формиране на умения в процеса на усвояване на знания

ДЕРМЕНДЖИЕВА, лЮДМИлА АТАНАсОВА 
1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гоце делчев
l_dermendjieva@abv.bg
Уча лесно правопис

ДИМИТРОВА, кРАсИМИРА АТАНАсОВА, ДОЦ . Д-Р
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
dimitrova@dgklaz.net
концептуална рамка на съвременната детска градина технологии, методика, управление

ДИМИТРОВА, РОсИЦА кОсТАДИНОВА 
цдг 68 „Патиланско царство“, стара загора
nelito_daniel1974@abv.bg
Виртуалната комуникация в детската градина

ДИМИТРОВА-ВАсИлЕВА, РАЙНА ПЕТРОВА 
одз №22 „великденче“, софия
odz22@abv.bg
Гражданското образование в детската градина
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ДИШкОВА, МАРИя сТОяНОВА, Гл . Ас . Д-Р
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
msshtereva@gmail.com
Превенция на проявата на девиантно поведение сред учениците през погледа на началния учител

ДОГАНОВА, ЦВЕТАНкА ДИМИТРОВА 
чсоу „св. георги“, софия
tsvetanka.doganova@wondergroup.eu
В началото бе . . . историята – подход към учебното съдържание с водещ предмет история и цивилизация

ДОЙНОВА, кАТя ВЕлИкОВА 
163.оу „черноризец храбър“, софия
katia_doynova@yahoo.com
Празникът на училището – интересен и модерен начин за участие на ученици, учители и родители

ЕНЕВ, кРАсИМИР НИкОлОВ 
Шу „епископ константин Преславски“, колеж – добрич, добрич
n125@mail.bg
Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка

ЕНЧЕВА, МАРИНА ЕНЧЕВА, Д-Р
униБит, софия
marinaencheva@abv.bg
Подходи при планирането на курс за електронно обучение

ЖЕЧЕВА, яНА БлАГОЕВА 
цдг № 5 „латинка“, Шумен
dlatinka@abv.bg
Приложение на Информационно-комуникационните технологии в детската градина

ЗАфИРОВА, лЮДМИлА ВЕсЕлИНОВА, Гл . Ас .
су „св. климент охридски“, ФнПП, софия
ljudmila_zafirova@abv.bg
Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението по човекът и обществото в 4 . 
клас

ЗАхАРИЕВА, РАЙНА сЕРГЕЕВА, ДОЦ . Д-Р
су „св. кл. охридски“, диуу, софия
rayna_zaharieva@abv.bg
Науката и образованието за духовното израстване на човека в променящото се общество на 21 . век

ЗлАТкОВА, лЮБА АТАНАсОВА, Гл . Ас .
Шу „епископ константин Преславски“, Шумен
liuba.zlatkova@gmail.com
сътворяваме  ЗАЕДНО . Или как „Работилница за изкуство“ превърна децата от зрители,  в създатели на ед-
на приказка

ИВАНОВ, ИВЕлИН ГЕОРГИЕВ 
Шу „епископ константин Преславски“, колеж – добрич, добрич
7777@mail.bg
Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с от-
ворен код

Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка

ИВАНОВА, ЗлАТИНкА ГЕОРГИЕВА 
одз №12 „радост“, Бургас
latiz@abv.bg
Добра педагогическа практика – „Великден“ 

ИВАНОВА, ТАНя АНТОНОВА 
цдг 68 „Патиланско царство“, стара загора
tanya_6102@abv.bg
компютрите и компютърните игри – средство за обучение в детската градина
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ИВАНОВА, ЦВЕТЕлИНА ДИМИТРОВА 
чсоу „свети георги“, софия
tsvetelina.ivanova@wondergroup.eu
Природа и технологии: Децата разказват чрез заобикалящата среда

ИВАНОВА-МИТЕВА, кОНсТАНТИНА сИМЕОНОВА 
одз 2 „звездица зорница“, Бургас
ksi2471@abv.bg
Приложението на „Забавните пчелички“ в обучението на децата от първа възрастова група

ИВАНОВА-НЕДЕлЧЕВА, АлБЕНА
соу „сава доброплодни“, Шумен
monix1@abv.bg
Развитие на определящата поведението среда чрез образователната програма „Черноризец храбър“

ИГНАТОВ, ДЕЧкО МИТЕВ, Гл . Ас . Д-Р
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
tiare64@abv.bg
Развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен 
двигателен модел

Интелектуално-психическо развитие на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двига-
телно-игрови модел

синтез на интерактивни художествено-творчески методи при групова работа по проект на тема „Морски 
свят“ за трети клас

ИГНАТОВА, ЕлЕНА ИГНАТОВА, Гл . Ас . Д-Р
униБит, софия
e.ignatova@unibit.bg
Развитие на съвременните библиотехнологии в условията на формиране на новата информационно-техно-
логическа парадигма

ЙОВЧЕВА, ЖЕНя ЙОВЧЕВА 
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
iovcheva_j@abv.bg
синтез на интерактивни художествено-творчески методи при групова работа по проект на тема „Морски 
свят“ за трети клас

ЙОРДАНОВА, ПЕТя БОРИсОВА
нБу „михаил лъкатник“, гр. Бургас
petya_j@yahoo.com
Училищна мрежа на програмите „ЕкОУЧИлИЩА“ и „УЧИМ ЗА ГОРАТА“ – модел за успешно сътрудничество 
за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование

ЙОРДАНОВА, хРИсТИНА кРЪсТЕВА 
Шу „епископ константин Преславски“, Шумен
hrisy_17@abv.bg
сътворяваме ЗАЕДНО . Или как „Работилница за изкуство“ превърна децата от зрители, в създатели на ед-
на приказка

ЙОсИфОВА, БОЙкА ЦВЕТАНОВА 
рио софия-град, софия
boikai_kaleva@abv.bg
Гражданското образование в детската градина

кАРАДИМИТРОВА, РУМяНА ИВАНОВА 
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
r.karadimitrova@hotmail.com
3d електронната книга в учебния процес по Български език и литература 
в началното училище като средство за повишаване 
на комуникативно-речевите знания и умения
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кАРАкАШЕВА, ДАфИНА ТОДОРОВА 
чсоу „св. георги“, софия
dafina.karakasheva@wondergroup.eu
Питагорейците – проектно-базирано обучение в 5 . клас

кАРЕВА, ИлкА НЕДЕлЧЕВА 
3. оу „димитър Благоев“, Шумен
kareva@mail.bg
Прилагане на мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес

кИРИлОВА, ИВАНкА БОГОМИлОВА, Д-Р
национален институт на правосъдието, софия
iva_kirilova@abv.bg
Издирването на информация – предпоставка за активно учене в природонаучното обучение в началното 
училище

кИРНИкОлОВА, МИлЕНА ЕМИлОВА 
софийски университет „св. климент охридски“, ФнПП, софия
milenakarate@gmail.com
Естетико-художественото развитие в предучилищна възраст за изграждане на социална култура

кИсЕлОВА, сТЕлА сТОяНОВА 
чсоу „свети георги“, софия
stella.stoyanova@wondergroup.eu
Природа и технологии: Децата разказват чрез заобикалящата среда

кОЗАРЕВА, ВЕРОНИкА хРИсТОВА, Д-Р
„Прознание“ ад, софия
vkozareva@proznanie.bg
компетентности на бъдещите начални учители за работа във виртуална класна стая

кОлАРОВ, кРАсИМИР НИкОлОВ, Гл . Ас .
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
krkolarov@mail.bg
Таблици и диаграми в началното училище . формиране на начална статистическа грамотност

кОсТАДИНОВА, МАРИяНА кОсТАДИНОВА, Д-Р
одз „джани родари“, гоце делчев
cdg@abv.bg
Иновативни идеи за екологично образование в детската градина

кОЦЕВА, ЕВЕлИНА сАШЕВА 
сдружение „институт за прогресивно образование“, софия
evelina.milenova@progresivno.org
JumP maTh (Junior undiscovered math Prodigies) – Методика за преподаване на математика за деца от 6 до 12 
г .

кРУШкОВ, хРИсТО ДИМИТРОВ, ДОЦ . Д-Р
Пу „П. хилендарски“, Фми, Пловдив
hdk62@abv.bg
Обучение по български език чрез игри

създаване на графики на функции – едно приятно занятие

Развитие и перспективи пред обучението по информатика и софтуерни технологии

състояние на обучението по информатика и софтуерни технологии

кРУШкОВА, МАРИАНА ИВАНОВА, Гл . Ас .
Пу „П. хилендарски“, Фми, Пловдив
mik@uni-plovdiv.bg
Обучение по български език чрез игри

създаване на графики на функции – едно приятно занятие
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кУНЕВА, АННА кУНЕВА 
одз 2 „звездица зорница“, Бургас
Интерактивните технологии в полза на образователния процес в детската градина

кЪНДОВА, ИВАНкА ОГНяНОВА, ДОкТОРАНТ
Бан – ииоз, софия
vi.consulting.agency@gmail.com
стереотипи в отношенията на учителите към децата и родителите

лАЗАРОВ, БОРИслАВ ЙОРДАНОВ, ДОЦ . Д-Р
ими, Бан, софия
byl@abv.bg
Питагорейците – проектно-базирано обучение в 5 . клас

Развитие на определящата поведението среда чрез образователната програма „Черноризец храбър“

лАлОВА, ДАНИЕлА сЕВЕРИНОВА 
чсоу „св. георги“, софия
daniella.severinova@wondergroup.eu
Питагорейците – проектно-базирано обучение в 5 . клас

В началото бе . . . историята – подход към учебното съдържание с водещ предмет история и цивилизация

лЕГкОсТУП, МАГДАлЕНА МАРИНОВА, ДОЦ . Д-Р
вту „св. св. кирил и методий“, велико търново
m_legkostup@abv.bg
формиране на диалогични компетенции в подготовка на учителите по религия

лОЗАНОВА, лИлИя ЦВЕТАНОВА, Гл . Ас . Д-Р
Шуменски университет „епископ константин Преславски“, Шумен
llozanova72@abv.bg
Акценти в изданието на Юнеско „Педагогически аспекти на формирането на медийната и информационна 
грамотност“

МАВРОВА, РУМяНА ПЕТкОВА, ДОЦ . Д-Р
Пу „Паисий хилендарски“, Пловдив
rummav@abv.bg
Математиката в народното творчество

МАНОВА, ТОДОРкА ЦВЕТкОВА 
одз „славейче“, враца
dooramanova@abv.bg
стимулиране на детската активност в обучаваща ситуация с интерактивни играчки

МАНЧЕВ, АНГЕл сТЕфАНОВ, Д-Р
су „св. климент охридски“, Фжмк, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“, софия
manchev@izkustva.net
Авторско право при учебниците за средно образование

МАРкОВ, сВИлЕН хРИсТОВ 
Шу „константин Преславски“, Педагогически колеж – добрич, добрич
svilenmarkov@abv.bg
Игрово взаимодействие . същностна и видова определеност, характеристики и функции

МАТЕВА, ТОНя ПЕТРОВА 
Шу „епископ константин Преславски“, колеж – добрич, добрич
Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с от-
ворен код

МИлкОВА, ВАлЕНТИНА сТОяНОВА, ДОкТОРАНТ
су „св. климент охридски“, ФнПП, софия
valentina.milkova@abv.bg
Преосмисляне на понятията в контекста на включващото образование и единната социално-педагогическа 
система Детска градина – Начално училище
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МИлЧЕВА, хРИсТИНА ТАНЧЕВА, ДОЦ . Д-Р
тракийски университет – медицински колеж, стара загора
hr_mil4eva@abv.bg
Ефективни форми на взаимодействие между професионалното, висшето образование и бизнеса

МИНЕВА, сТАНкА ДИМИТРОВА 
цдг 68 „Патиланско царство“, стара загора
stanimirento@abv.bg
Обучението в детската градина – лесно и интересно

МИТЕВА, кАПкА ПЕТкОВА 
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
kapka_miteva@abv.bg
Интелектуално-психическо развитие на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двига-
телно-игрови модел

МИТкОВА, МАРИя АНГЕлОВА 
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
Развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен 
двигателен модел

МИТРЕВА, кАТя ТРИфОНОВА 
оу „Професор иван Батаклиев“, Пазарджик
kmitreva1967@abv.bg
„светът на приказките“ – иновативен подход за стимулиране 
на творческото мислене на учениците

МлАДЕНОВ, ПлАМЕН ПЕТРОВ, ДОкТОРАНТ
цасд, червен бряг
plamen_p_m@yahoo.com
Неформално християнско образование – необходимост и перспективи

НИкОлОВ, кРАсИМИР НИкОлОВ, Ас .
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
k_nik@abv.bg
Интелектуално-психическо развитие на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двига-
телно-игрови модел

синтез на интерактивни художествено-творчески методи при групова работа по проект на тема „Морски 
свят“ за трети клас

Развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен 
двигателен модел

НИкОлОВ, НИкОлАЙ ГЕОРГИЕВ, ДОЦ . Д-Р
Шу „епископ константин Преславски“, колеж – добрич, добрич
n_nikolov_d@abv.bg
Българските традиции и обичаи в обучението по краезнание

НИкОлОВА, МАРТИНА ДАНЧЕВА
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
nikolova_martina@abv.bg
система от дидактични игри за затвърдяване и надграждане на изчислителните умения на учениците 

НИНОВА, ДАНИЕлА ЦВЕТАНОВА 
цдг „незабравка“, Бяла слатина
dg_nezabravka@mail.bg
Интерактивно обучение в детската градина

ПАВлОВА, ДАНИЕлА ГЕОРГИЕВА, Д-Р
униБит, софия
d.pavlova@unibit.bg
Илюзиите за ИкТ в образованието
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ПАВлОВА, НАТАлИя хРИсТОВА, ДОЦ . Д-Р
Шу „еп. константин Преславски“, Шумен
natalia_1@abv.bg
Информационните технологии в обучението на билингви

ПАНАЙОТОВА, ПАВлИНА ПАНАЙОТОВА 
одз 2 „звездица зорница“, Бургас
Интерактивните технологии в полза на образователния процес в детската градина

ПАПАНЧЕВА, РУМяНА ЙОРДАНОВА, ДОЦ . Д-Р
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
papancheva@dgklaz.net
система от дидактични игри за затвърдяване и надграждане на изчислителните умения на учениците

Таблици и диаграми в началното училище . формиране на начална статистическа грамотност

концептуална рамка на съвременната детска градина технологии, методика, управление

ПАРИЖкОВА, лЮБОМИРА ПЕТРОВА, ДОЦ . Д-Р
униБит, софия
ljubomirap@gmail.com
Анализ на въздействието на провежданите инициативи за честването на Международния ден на книгата и 
авторското право в Университета по библиотекознание и информационни технологии

ПЕЙЧЕВА, ЙОРДАНкА сТОяНОВА, ДОЦ . Д-Р
Шу „епископ константин Преславски“, Шумен
pey4eva@abv.bg
конструктивистски подход при формиране на ключови компетентности в технологичното обучение в на-
чална училищна степен

ПЕНЕВ, РАДОслАВ ИВАНОВ, ПРОф . Д-Р
су „св. климент охрдиски“, ФнПП, софия
rpenev1959@gmail.com
Позитивно семейно възпитание и педагогическо образование на родителите

ПЕНЕВА, АТАНАскА сТОИМЕНОВА 
оу „Професор иван Батаклиев“, Пазарджик
at_peneva@abv.bg
сливи за смет – новият прочит на приказката 

ПЕНЕВА, лЮБОслАВА ДИМИТРОВА, ДОЦ . Д-Р
су „св. климент охрдиски“, ФнПП, софия
peneva_luboslava@abv.bg
Позитивно семейно възпитание и педагогическо образование на родителите

ПЕТкОВА, ЕлЕНА ПЕТкОВА, ДОЦ . Д-Р
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
el_petkova@abv.bg
Педагогическата справедливост като личностно качество и институционална характеристика в трудове-
те на руски и български автори

ПЕТРОВА, ЕВГЕНИя ЦВЕТАНОВА 
цдг№ 25 „Братя грим“, Шу „еп. к. Преславски“, Шумен
bragrim@abv.bg
Мотивацията в проектната дейност на детските градини

ПЕТРОВА, ТАНя ТОДОРОВА 
оу „П. р. славейков“, варна
tanqpetrova@abv.bg
Развитие на определящата поведението среда чрез образователната програма „Черноризец храбър“

ПлАНскА, кАМЕлИя ВлАДИМИРОВА 
униБит, софия
kami.planska@gmail.com
Нови образователни технологии в УНИБИТ в прехода към формиране на умения в процеса на усвояване на знания
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ПОПОВА, ЕлЕОНОРА ИВАНОВА 
цдг „слънце“, русе
eleleonora@abv.bg
Приложение на комиксите в детската градина

ПОЩОВА-НИкОлАЕВА, БИсТРА ПЕТРОВА, Ас .
Пу „П. хилендарски“, Педагогически факултет, Пловдив
b_poshtova@yahoo.com
Играта в ранното чуждоезиковото обучение

РУсЕВА, РАДОслАВА АНГЕлОВА 
оу „отец Паисий“, Бяла
radoslavkar@abv.bg
За да има и след нас

сАБРИ, ГЮлТЕН НЕДЖАТИ 
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
Развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен 
двигателен модел

сИМЕОНОВА, ИлИяНА ИВАНОВА, Гл . Ас . Д-Р
софийски университет „св. климент охридски“, ФнПП, софия
iliyana.simeonova@outlook.com
Автономност и саморегулация на обучението по чужд език

сПАсОВА, ВИкТОРИя ИВАНОВА 
1. оу „св. св. кирил и методий“, гоце делчев
уча лесно правопис

сПАсОВА, ВИРГИНИя ИВАНОВА 
1. оу „св. св. кирил и методий“, гоце делчев
уча лесно правопис

сТАНкОВ, кРАсИМИР РАДкОВ, Гл . Ас .
Шу „епископ константин Преславски“, колеж – добрич, добрич
krstankov@yahoo.co.uk
физическа дееспособност и координационни умения на учениците в обучението по хандбал

сТАРИБРАТОВ, ИВАЙлО ПЕЕВ, Д-Р
омг „акад. кирил Попов“, Пловдив
ivostar@abv.bg
Мотивиране на учениците чрез използване на новите технологии

сТОяНОВА, сНЕЖАНА лАЗАРОВА, Гл . Ас . Д-Р
Шу „епископ константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен
sn_lazarova@abv.bg
Мултисензорният принцип в обучението на студентите – предпоставка за ефективно овладяване на знани-
ята за природата

ТАБАкОВА, НЕДялкА ИВАНОВА 
цдг 68 „Патиланско царство“, стара загора
cdg_sz68@abv.bg
Интерактивната бяла дъска в детската градина

ТАБАкОВА-кОМсАлОВА, ВЕНЕТА ВЕсЕлИНОВА 
регионален инспекторат по образованието, Пловдив
tabakova_rio@abv.bg
Блоково програмиране за малки и големи

ТАНЕВА, МАРИя ДИМИТРОВА 
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
mimii72tan@abv.bg
синтез на интерактивни художествено-творчески методи при групова работа по проект на тема „Морски 
свят“ за трети клас
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ТЕРЗИЕВА, МАРГАРИТА ТОДОРОВА, ПРОф . ДПН
университет „Проф. д-р асен златаров“, Бургас
mtterzieva@gmail.com
Тестови задачи в литературното образование на студенти-филолози в Русия и България (съпоставителен 
анализ)

ТОДОРОВА, РУМяНА ГЕОРГИЕВА 
одз „знаме на мира“, враца
rumiana33@abv.bg
Защо да е трудно, като може да е лесно

ТОДОРОВА, ЕлЕНА хРИсТОВА, Гл . Ас . Д-Р
Пу „Паисий хилендарски“, Факултет по математика и информатика, Пловдив
Учебно съдържание на задачите по Информационни технологии в прогимназията

ТРЕНЧЕВА, ТЕРЕЗА сТОяНОВА, ДОЦ . Д-Р
униБит, софия
t.trencheva@unibit.bg
Нови образователни технологии в УНИБИТ в прехода към формиране на умения в процеса на усвояване на 
знания

хРИсТОВ, хРИсТО ТОШкОВ, Ас .
Пу „Паисий хилендарски“, Фми, Пловдив
hth@uni-plovdiv.bg
Развитие и перспективи пред обучението по информатика и софтуерни технологии

състояние на обучението по информатика и софтуерни технологии

хРИсТОВА, ВАлЕНТИНА ПЕТкОВА 
одз „знаме на мира“, враца
valia_ph@abv.bg
Защо да е трудно, като може да е лесно

хРИсТОВА, ГАлИНА ИВАНОВА 
ег „иван вазов“, Пловдив
gala_hristova7@abv.bg
Математиката в народното творчество

хРИсТОВА, МАДлЕН кИРкОР 
център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, софия
m.christova@mon.bg
когато количествените изменения (не) водят до качествени натрупвания

хРИсТОВА, ясЕНА ВАлЕРИЕВА, ДОкТОРАНТ
Пловдивски университет „паисий хилендарски“, Педагогически факултет, Пловдив
jaschristova@yahoo.com
когато количествените изменения (не) водят до качествени натрупвания

концептуална рамка на съвременната детска градина технологии, методика, управление

ЦАНкОВА, МИлЕНА ИлИЕВА, ДОЦ . Д-Р
Шу „епископ константин Преславски“, колеж – добрич, добрич
milena_b@abv.bg
Знанията на студентите-колежани за растителен свят и приложението им в практическата работа

ЦВЕТкОВА, ЕлИсАВЕТА ДИМИТРОВА, Д-Р
униБит, софия
eli.tsvetkova@abv.bg
мобилното образование – адекватен отговор на съвременните образователни търсения

ЦУРАкОВ, АНГЕл лАЗАРОВ 
чсоу „св. георги“, софия
angel.tsurakov@wondergroup.eu
В началото бе  . . . историята – подход към учебното съдържание с водещ предмет история и цивилизация



524

ОбразОвание и технОлОгии

ЧЕРкЕЗОВА, кРЕМлИНА лЮБОМИРОВА 
34 оу „стою Шишков“, софия
krem_lina@mail.bg
нови графични предизвикателства за учениците от 1–7 клас

ШАПкАлОВА, сВЕТлА АНГЕлОВА, Гл . Ас . Д-Р
униБит, софия
sasch@abv.bg
Пословиците в студентското обучение по религия

ШУРОлИНкОВА, ВЕлИслАВА сТАНИслАВОВА 
163.оу „черноризец храбър“, софия
vshurulinkova@abv.bg
Празникът на училището – интересен и модерен начин за участие на ученици, учители и родители

яНЧЕВА, ГЕРГАНА ВАлЕНТИНОВА 
униБит, софия
gery.yancheva@gmail.com
„В обувките на студента“ – Практики в обучението на студенти по печатни комуникации в дигиталния 
свят

KorneTa, WoJciech, Prof .
college of computer Science and Business administration in Łomża, poland
wkorneta@pwsip.edu.pl
digital image Watermarking in Spatial domain with non-blind extraction

KorneTa, andrZeJ, Prof .
college of computer Science and Business administration in Łomża, poland
andykor@poczta.onet.pl
The development of Vocational education in Poland in the year 1990–2015

SaVleBayeVa, ayTgul , Phd
Department of education for South Kazakhstan, Shymkent, Kazakhstan
mangioku@mail.ru
formation of reading interest of secondary school my means of Kazakh national pedagogy


