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ОПРЕДЕЛЯЩАТА ПОВЕДЕНИЕТО СРЕДА КАТО СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
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Abstract: The article is focused on the local behavioral environment which plays crucial role in personal 
development of the students . The situative cognitive activeness is adopted as a variable that reflects mostly the 
development of the attitude from the triad knowledge-skills-attitude of the student’s synthetic competence . Two 
models: the didactical Model Taipei and the qualitative model of situative cognitive activeness are the theoretical 
base for clarifying the cognitive process of forming synthetic competence in a local behavioral environment that 
includes integrated education as a school mainstream . The proper accommodation of the instigators along the 
annual school plan is claimed to be the management instrument that allows ensuring relative high level of the 
situative cognitive activeness in midterm perspective . 

Keywords: individual educational trajectory, local behavioral environment, situative cognitive activeness 

Въведение
Влиянието на средата върху отделния индивид е просто и ясно отразено в диалектико-материа-

листическия принцип битието определя съзнанието . коя е средата, обуславяща развитието на поз-
навателните интереси на индивида и как промени в тази среда могат да благоприятстват или, на-
против, да възпрепятстват изграждането на отделни страни на компетенцията на ученика, не е 
нито просто, нито ясно . По-надолу ще споделим виждането си по този въпрос в контекста на два 
модела . като основен инструментариум ще използваме познавателната активност и изменението 
Ӝ, обусловено от промените на някои параметри на средата . 

1. Познавателната активност като интегрална характеристика 
марин Андреев [1] подрежда Принципа за активност на ученика в обучението на трето място в 

таксономията на седемте принципа на обучението . По своята същност принципа за активност из-
разява общо изискване към организацията на процеса на обучението, в който процесът на ученето 
представлява активна самоуправляема отразително-преобразуваща дейност . [8]

Андреев [ibid .] разграничава 4 вида активност, а освен това посочва две проявления . след това, 
обаче, се цитират хрусанов и Фауст, според които 

Активността на ученика в процеса на обучението се проявява винаги като неделимо единство. 
Тя не е един път само умствена, друг път само практическа или емоционална, или само говорна; тя не 
е и само повече външна или повече вътрешна активност, а винаги съвкупност от всички прояви на 
активност . [ibid .] 

Това схващане за интегрирания характер на активността напълно съответства на нашите идеи 
за интегрирано обучение и синтетична компетенция . Затова ние, следвайки [8], ще разглеждаме поз-
навателната активност като комбиниране и синтез на дискретни начини за действие при решава-
нето на комплексни задачи . 

2. Ситуативният характер на познавателна активност 
В контекста на общотеоретичното разглеждане на дидактическите принципи Ганчев и колеги 

[2] добавят принцип за съответствие на организацията и реализацията на учебния процес със сре-
дата, в която протича, с конкретните условия: дидактическа осигуреност . Дискретното познание 
обикновено се формира в стерилна (клинична) среда . Обучаемият и средата, в която протича обуче-
нието са в диалектическо единство, когато са налице следните условия: единиците си взаимодейст-
ват; това взаимодействие води до промяната им с течение на времето; кумулативният ефект на 
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тази промяна е достатъчно обширен или сложен, че е трудно и даже невъзможно да се обхване в пъл-
нота взаимодействието . [13]

Приведените по-горе теоретични постановки мотивират самостоятелното разглеждане на 
един елемент от дидактическия модел Тайпе (ДмТ) – определящата поведението среда (ОПс) . ОПс 
включва взаимоотношенията с други индивиди (съученици, родители и др .), социоикономическия 
статус, вътрешния микрокосмос [16] . Обучаемият индивид не е пасивен наблюдател на това, кое-
то се случва, а отговорна личност, основен творец на своето образование . Основно ОПс въздейст-
ва върху познавателната активност на ученика посредством образователната среда (Ос), която е 
конгломерат от компонентите контекст на обучение (кО), сократова система (сс), учебни ресур-
си (УР) (фигура 1) . Изграждането на индивидуална образователна траектория е итеративен процес, 
в който се реализират пет дидактически процедури: (1) формиране на индивидуално информационно 
обкръжение; (2) индивидуализация на обема дидактически ресурси, включително на индивидуален из-
следователски инструментариум; (3) индивидуализация на целите на образователния процес, гъвкав 
подход в преследването им; (4) индивидуализация на темповете на учене, на изследователските дей-
ности и оформянето на резултатите; (5) отчитане на индивидуалните рефлексивни умения и въз-
можностите за самоорганизация, търсене на синергичен ефект . [ibid .]

 

Фигура 1. Вертикална и хоризонтална структура в ДМТ

Изидор Чейн извежда следните 5 общи характеристики на средата, определящи поведението на 
индивида [11] .

 y Разпределение на поведенческите инстигатори, т .е . дразнители, стимулиращи определени 
действия .

 y Относително наличие или отсъствие на целеви обекти, удовлетворяващи конкретни нужди .
 y Наличие или отсъствие на фактори, подкрепящи или ограничаващи определено поведение .
 y Фактори от глобален характер: сигурност, свобода и т .н .
 y Наличие на поведенчески насоки и социални норми на поведение .

Ние отчитаме, че изброените характеристики са ключови за цялостното поведение на учени-
ка, но повече се интересуваме какви са онези компоненти на ОПс, които могат да поощряват или да 
потискат познавателната активност, а оттам и всякакви познавателните процеси . В тази връзка 
интересна е гледната точка на Уокърдийн [19] . В теорията Ӝ се оперира с абстрактно дете, което е 
продукт на различни социални дадености, включително класната стая . Нейна ключова теза е, че хо-
рата, овластени да въздействат на детето – учители, родители, администрация и др ., направляват 
дейностите в клас и у дома според техните разбирания за правилно дете . В нашата терминология: 
абстрактното дете на Уокърдийн се явява продукт на ОПс .

съотнасяйки казаното с индивидуалните когнитивни процеси, неявно но убедително се оформя 
тезата, че познавателната активност има ситуативен характер . Това ни дава основание да използ-
ваме термина ситуативна познавателна активност (сПА), кореспондираща на конкретна ОПс . Тук 
трябва да отбележим, че в глобалното информационно пространство познавателните процеси чес-
то се размиват в информационните потоци . Отразително-преобразуващото отношение на обуча-
емия към определен учебен материал (това именно е същността на познавателната активност) все 
по-трудно може да се изолира в една клинична среда, реализираща дискретно аналитично познание . 

3. ОПС и нагласа 
Ние превеждаме с думата нагласа третата компонента attitude от триадата knowledge-skills-

attitude, която определя ключовите компетенции . За нас компетенцията има синтетичен характер 
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и включва триадата знания-умения-нагласа (ЗУН) . Освен това за наличие на компетенция говорим, 
когато формираните ЗУН са многофункционални и преносими във всеки контекст на ОПс . В българ-
ската нормативна база за attitude е възприет буквалният превод отношение . По-долу привеждаме в 
свободен превод определянето на нагласата в няколко ключови компетенции, съгласно [12] .

математика
• Зачитане на истинността като основа на математическото мислене .
• Готовност да се преодолее страха от числата . 
• Нагласа за използване на пресмятания за разрешаване на проблеми от ежедневието . 
• Нагласа за търсене на доводи в подкрепа на съждения .
• Готовност да се приеме (или отхвърли) съображение на основата на достоверни (или недосто-

верни) доводи или доказателства . 
Прави впечатление, че се очаква първите две точки да бъдат формиращи мирогледа на личност-

та . следващите три имат чисто комуникационни функции . Да видим как стои въпросът с нагласа-
та в още няколко ключови компетенции [ibid .] .

В ключова компетенция майчин език са включени точките:
• Отчитане изменението на езиковите и комуникационни форми с течение на времето и в раз-

личните географски, социални и комуникационни среди .
• Готовност да се обсъждат становищата и доводите на другите и ангажираност в конструк-

тивен и критичен диалог . 
• Увереност при говорене пред група . 
• стремеж към качество и естетика в израза отвъд технически правилните думи или фрази . 
И тук първите три са ориентирани към комуникацията на индивида със социалната среда (по-

следната е свързана повече с артистични претенции) .
В ключова компетенция ИкТ всичките четири точки визират едни или други страни на взаимо-

действие с реалната или виртуална среда 1, в която е потопен индивидът: 
• склонност както към самостоятелна работа, така и за работа в екип .
• склонност към критично оценяване на наличната информация . 
• Осъзнаване на приемливата етична граница между допустимо и достъпно при използването на 

информация .
• Чувствителност към въпросите за защита на личните данни .
Не е трудно да се забележи, че нагласата, която се предполага да бъде изградена чрез частно-пре-

дметните методики, в повечето си прояви излиза извън тесните рамки на конкретна ключова ком-
петенция и се отнася до комуникацията на индивида с отделни образуващи на ОПс, както и до уни-
версални морални или етични категории . Тази комуникация може да бъде в едната или другата посо-
ка, но може да бъде и двупосочна .

Нашето виждане за нагласа в триадата знания-умения-нагласа е синергично и неотделимо от 
ОПс . В този смисъл нагласата има едновременно синтетична и ситуативна страна . когато ста-
ва въпрос за нагласата вече като елемент на синтетична компетенция, трябва да е налице още ва-
риативност относно контекста на формирането Ӝ, която да съответства на преносимостта на 
знания и умения в нов контекст, т .е . нагласа да се пренася наученото и усвоеното в нов контекст в 
рамките на ОПс . 

4. Деконтекстуализация на ЗУН в рамките на ОПс 
Въведеното от лазаров [4] понятие деконтекстуализация като междинен етап при трансфор-

мирането на ЗУН в компетенция има своите корени в различни теоретични постановки . Тук ще раз-
гледаме някои пасажи от документацията на PiSA [18] . 

В повечето от страните членки на OECd (Организацията за икономическо сътрудничество и 
растеж, където е стартирала PiSA) компетенцията е обвързана с гъвкавост, предприемчивост и лич-
на отговорност . Предполага се, че индивидът е не само адаптивен, но и с новаторски дух, самонасоч-
ваща се и вътрешно мотивирана творческа личност . менталната култура се предполага да има ком-
плексен характер, като изработените мисловни техники и стереотипи трябва да бъдат преосмис-
ляни и асимилирани . Такава рефлексия позволява те да се прилагат критично в различни аспекти, т .е . 
да се деконтекстуализират . [ibid .]

1 Изразът виртуална среда вече се утвърди в противоположния смисъл на буквалното си значение . Такъв смисъл 
ще придаваме и ние: въображаема среда, част от глобалното информационно пространство .
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Разбира се, нагласата, като част от компетенцията, не е универсална . Промяната в ОПс може 
да доведе до излизане извън рамките на вече формирана синтетична компетенция . Обикновено кари-
ерното развитие се прекъсва (временно?) при достигане до някакво ниво на некомпетентност . В та-
кава ситуация познавателната активност е от решаващо значение за надграждане на компетенци-
ята в новия контекст . сПА става катализатор на нагласата, определена в ключовата компетенция 
Умения за учене [12]: 

• Адаптивност и гъвкавост .
• собствена мотивация и вяра в успеха .
• Вътрешно разбиране, поддържащо желанието за промяна и самоусъвършенстване . 
• Инициативност за учене . 
• Положителна оценка за ученето като обогатяваща дейност за цял живот .
Очевидно подобна нагласа не може да се създаде отведнъж . Тя би била успешно формирана при под-

държане на подходящо високо ниво на сПА . 

5. Пасивно управление на СПА 
качественият модел, описващ изменението на сПА (фигура 2), е създаван и апробиран в средата 

на 90-те години на миналия век, т .е . в други условия [14] . макар основните ефекти при изменение-
то на сПА да са същите, някои елементи на модела изискват преразглеждане, отчитайки развитие-
то на глобалното информационно и образователно пространство . На първо място това са струк-
турата на спектъра и типовете инстигатори . Промяната в спектъра на сПА естествено води след 
себе си изменение в линеаризацията ∑ (виж приложението), която отчита приоритетите в ОПс . 
Особено силно това важи за интегрираното обучение . Действието на един и същ инстигатор мо-
же да бъде оценявано различно в отделни културно-предметни области . съответно стойностите 
на ∑ могат да варират значително при оценяване на ефекта от инстигатора от перспективата на 
конкретно дискретно знание . 

Фигура 2. Хипотетично изменение на линеаризацията на спектъра ∑ 

Разпределението на инстигаторите в рамките на учебната година влияе съществено на сПА . 
Правилното включване на отделни инициативи води до наслагване на стойностите на ∑ и способ-
ства за формиране на нагласата на ученика в съответното направление (фигура 3) . 

Фигура 3. Позитивно взаимодействие на последователни инстигатори 

Напротив, прекомерното натоварване на програмата на ученика може да повлияе негативно на 
сПА, като резултантната стойност на ∑ остане под отделно взетите стойности на всеки от 
инстигаторите – появява се ефектът потискане . Неотчитането на йерархията на инстигатори-
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те може също да доведе до неефективно управление на сПА . Понякога инициатива с по-висока зна-
чимост засенчва ефекта на такава с по-ниска степен в ценностната система на ученика (фигура 4) . 

 

Фигура 4. Негативни ефекти при взаимодействие на инстигатори 

Разгледаният модел дава възможност априорно да се управлява сПА чрез разполагане на инстига-
тори в подходящи времеви интервали съобразно годишния учебен план . Например, една класна рабо-
та е с висок приоритет и когато проектно базирана инициатива се планира непосредствено около 
класната работа, у ученика настава объркване и общо снижаване на стойностите на ∑ . Отчитане-
то на инстигатори с фиксирано време на провеждане и допълването на периодите между тях с ин-
стигатори по програми за извънкласна и извънучилищна дейност е основна форма за управление . Това, 
обаче, е форма, лишена от гъвкавост: веднъж приета, времевата рамка не подлежи на корекции съо-
бразно индивидуалното развитие на отделен ученик . Такава рамка задава външни параметри на ОПс, 
но те не биха били ефективно средство за управление без наличието на определено ниво на нагласа, 
най-вече визираната по-горе в ключова компетенция умение за учене . 

6. Активно управление на СПА 
ДмТ предвижда активно управление на индивидуалните образователни траектории (ИОТ) . 

сократовият стил – неотменима съставна част при вертикалната посока на изграждане на ИОТ – е 
дидактическият инструмент, позволяващ гъвкаво да се направляват познавателните процеси за по-
стигане на висока ефективност [16] . 

В проектно-ориентираното обучение гъвкавост при интервенциите в ИОТ се залага в процедур-
ната матрица на съответната инициатива . В подготвителния етап на инициативата стремежът 
е да се осигурява постъпателно възходящо изменение на ∑ . 

Особено място в управлението на сПА оказва контролът . Ще отбележим сравнително скорош-
ните форми на контрол, предоставени от програмните среди, в които напоследък протича образо-
вателният процес . Например създаването на динамически устойчива конструкция изисква учени-
кът да премине успешно няколко нива на контрол от страна на програмния продукт . Той (програм-
ният продукт) неявно следи за познаването на синтаксиса, владеенето на теорията за връзките 
между елементите на конструкцията, техническите умения и прочее [3] . 

Традиционните методи за контрол от страна на учителя в модела ДмТ, отчитащи контекста 
на обучение, са класифицирани в няколко типа интервенция: резултантно обособена (consequence 
dependent), изчаквателна (delayed intervention), напътстване (tutorial teaching) [15] .

7. Самоуправление на СПА 
Връщайки се към определението на познавателната активност, неминуемо трябва да отбеле-

жим някои фактори на ОПс, които позволяват и способстват процесът на ученето да бъде актив-
на самоуправляема отразително-преобразуваща дейност . според Ганчев и колеги, за да има повише-
на познавателна активност, ключово е премахването на страха от допускане на грешки, създаване-
то на критичност и самокритичност при обучението, поощряването на дискусии, противоречиви 
и оригинални мнения, създаването на етични отношения, добро настроение и положителни емоции 
[2] . Такава платформа е трудно осъществима в класно-урочните форми на обучение, но е типична за 
проектно-ориентираните инициативи . 

Особено важен фактор за пълноценно обучение е чувството за отговорност у ученика . Ние при-
емаме позицията на Баптист и колеги, че именно ученикът е отговорен за своето обучение [10] . Не-
явно това се има предвид и в цитираните в секция 4 документи, но е странно, в явен вид такава на-
гласа не е формулирана . Ние обаче я считаме за абсолютно незаобиколима при изграждането на трай-
ни знания и умения, а оттам и на синтетична компетенция . Тук ролята на ОПс е от особено значе-
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ние: наличието на групи с активно положително отношение към определени инициативи е залогът 
за успех на тези инициативи, а отсъствието на такива групи е причината за провалът им . При то-
ва за ефективно интегрирано обучение групи с активно положително отношение са необходими как-
то сред учениците, така и сред учителите и администрацията . 

8. Нов поглед към спектъра на СПА 
когато в средата на 90-е години е въведено понятието спектър на активност, било е визира-

но обучението по математика, като индикаторите, включени в спектъра, са били 10 [14] . При ли-
неаризацията индикаторите се включват с различно тегло: стойностите варират от дву- до пет-
степенна скала . Отделено е значително внимание на детайли около изграждането на математически 
ЗУН . Напротив, дейности, свързани с глобалното информационно пространство, са редуцирани до 
работа с печатни издания . 

Тук ще предложим един гъвкав подход, който е ориентиран към интегрирано обучение, но отчи-
та самостоятелно дискретното знание в конкретни културно-предметни области: 

 y Наблюдението върху индикаторите са води независимо от учителите, чиито предмети със-
тавят дадена инициатива, реализираща интегриран подход . 

 y Знанията и уменията са разгледани отделно от нагласата . Това не е случайно . Знания и умения 
могат да се измерват количествено по приети стандарти . Нагласата, напротив, има израже-
ние изключително в качествен план . 

 y сПА се отчита от гледна точка на формиране на дискретно познание . 
По този начин линеаризация на спектъра може да се прави на няколко степени . Първо, всеки учи-

тел може да отчита резултантна характеристика на наблюдаваното дискретно знание . Второ, ко-
ординаторът на инициативата може да слага акценти при формиране на общата оценка в зависи-
мост от дидактическите задачи, поставяни за реализация чрез интегриран подход . Такава система 
за оценяване допуска обратно действие . Веднъж визирана оценка в дискретно знание може да се реви-
зира, отчитайки общото представяне на ученика в инициативата . Една примерна система от ин-
дикатори сме дали като приложение след статията . 

9. ИКТ като инструментариум в ОПС – дидактически предизвикателства
Глобалното образователно пространство предоставя огромни ресурси от една страна, но от 

друга страна е източник на сериозни дидактически проблеми . Три основни проблемни области са оп-
ределени в [15] . с течение на времето те ни най-малко не са загубили актуалност . Тук ще добавим 
още една проблемна област, пряко свързана с интегрираното обучение . 

Интелектуалната собственост е не само юридическо понятие . моралните измерения на про-
блемите относно интелектуалната собственост са с изключителен приоритет от дидактическа 
гледна точка . В контекста на сПА и интегрираното обучение се появяват въпроси, на които е много 
трудно да се даде еднозначен отговор . когато ученикът активно преобразува информация за изграж-
дане на собствени знания и умения, той придобива определени интелектуални права, особено при де-
контекстуализация на тези знания и умения . Ролята на ОПс за формиране на правилна нагласа в това 
направление е особено отговорна, като тук ще се позовем на цитата от секция 3 за нагласата в клю-
чова компетенция ИкТ . При определени условия може еволюционно да се изгражда култура у учени-
ка, която да го ориентира в сложната материя за авторски принос . Петата характеристика на Чейн 
[11] ни насочва да търсим решение на този проблем чрез личния пример на учителя . 

10. Из управленската практика на ЧСОУ Свети Георги – София

Фигура 5. Резултантен ефект за I срок, 6. клас 
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В тази секция ще се спрем на една малка част от педагогическите практики, реализирани през по-
следните години в ЧсОУ свети Георги – софия, които до голяма степен могат да илюстрират те-
оретичните разглеждания от предните секции . като пример да разгледаме периода декември 2015 – 
януари 2016 г . 

На фигура 5 е дадена хипотетичната графика за сПА на ученик от 6 . клас, върху който въздейст-
ват поредица от следните инстигатори: i

1
 – математическо състезание Иван салабашев; i

2
 – пър-

ви кръг на Националната олимпиада по математик; i
3
 – коледно математическо състезание; i

4
 – Про-

ектно-ориентирана инициатива минерали; i
5
 – класна работа по математика . 

лесно се забелязва конфликтната ситуация с инстигаторите i
1,2,3

 . Те са обявени съответно за 5, 
12 и 13 декември . Фактически подготвителните етапи за i

2,3 
се припокриват . Това не би било толко-

ва лошо, ако двете математически състезания бяха от един формат . За съжаление случаят не е този . 
Националната олимпиада изисква подробно описани решения; коледното състезание е с тестов фор-
мат . Ефектът потискане се проявява в пълна степен . Потърпевши от този ефект са двама учени-
ци от Училището . Друг негативен ефект е застъпването на периодите на затихване на i

1 
с подгот-

вителните периоди на i
2,3

 . На практика не остава възможност или за анализ на състезателната тема 
от i

1
, или за пълноценна подготовка за кое да е от състезанията i

2,3
 . Тук е налице ефектът засенчва-

не . Той може да бъде проявен в двете посоки и зависи от приоритетите на отделния ученик . Поради 
тази причина в състезанието Иван салабашев не участваха ученици от Училището .

Докато претовареният график на математическите състезания е отговорност на съюза на ма-
тематиците в България, то за училищното ръководство остава да минимизира негативните ефек-
ти от него . Напротив, планирането на i

4 
в периода между състезанията и класната работа (14 де-

кември – 18 януари) е важно управленско решение, което способства за висока средна стойност на ∑ 
в разгледания период .

11. Заключение
Индиректното управление на образователните процеси е тънко стратегическо умение . Преките за-

поведи – учӜ, пиши и пр . – в повечето случаи пораждат резистентност от страна на ученика . И дока-
то за изграждането на знания и умения в българското образование има достатъчно добре разработени и 
традиционни, и новаторски средства, то към настоящия момент не ни е известен разработен и апро-
биран дидактически инструментариум за формиране на правилна нагласа в смисъла, изложен в секция 3 . 

както изяснихме в секция 3, повечето съставляващи елементи на нагласата излизат извън рамките 
на конкретната ключова компетенция, в която са определени . Това по естествен път води до търсене 
на обединяващи звена, каквито предлага интегрираното обучение . Въпросът не е само в това как уче-
ниците мислят, но също и как трупат опит в по-общ план, включвайки своите мисли, чувства и соци-
ални контакти . Това изисква от ученика да достигне ниво на социална зрялост, която да му позволи да 
се разграничава от социален натиск, да приема разнообразни гледни точки, да прави независима прецен-
ка и да поема отговорност за действията си [18] .2 Подобна нагласа може да се формира в добре управля-
вана ОПс . стъпвайки върху характеристиките на Чейн [11] ние изложихме и един механизъм за отчи-
тане на взаимодействието на различни инстигатори . По наше дълбоко убеждение, правилното бораве-
не с типовете инстигатори може да бъде липсващия към момента дидактически инструментариум за 
управление, с който да се формира нагласа, а впоследствие и синтетична компетенция .
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Приложение . Индикатори за развитие на Определяща поведението среда
i 1: Познавателна активност:
i 1 .1 . участие в клас;
i 1 .2 . интерес към предмета;
i 1 .3 . работа с източници .
i 2: Успех:
i 2 .1 . знания;
i 2 .2 . умения;
i 2 .3 . деконтекстуализация на знания и умения .
i 3: Нагласа: 
i 3 .1 . концентрация;
i 3 .2 . задълбоченост;
i 3 .3 . отделяно време за занимания по предмета;
i 3 .4 . желание за изява в контекста на обучението .
Всеки индикатор се оценява по петстепенна скала {-2,-1,0,1,2} . линеаризация ∑ получаваме от сбо-

рът на стойностите по отделните индикатори, евентуално с допълнителни тегла . 
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THE SCHOOL READINESS Of CHILDREN – HISTORICAL THEORETICAL/EMpIRICAL 
ExpERIENCE AND MODERN CHALLENGES 
Raina Zaharieva 
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Department for information and teacher’s qualification 

Abstract: The Education System Reforms at the preschool area require some new decision of the theoretical-
practical question: The School Readiness of Children . 

We believe that this article gives a point of that direction . The article includes two parts: Chronology 
of standardized methodic and theoretical models for Preschool Readiness in Bulgaria with the constructs, 
diagnostically measurement tests and the modern challenges in front of the teacher at the preschool group, the 
kindergarten or at school – Five areas of preschool readiness . 

Реформите в образователната система в областта на предучилищната сфера налагат нови ре-
шения на теоретико-практическия въпрос – готовност на детето за училище . Вярваме, че стати-
ята дава насока в тази посока .

статията включва две части: хронология на стандартизирани методики и теоретични модели 
за училищна готовност у нас, с конструктите и операционализираните показатели и съвременните 
предизвикателства пред учителя в предучилищна група в детската градина или училище – пет обла-
сти на училищната готовност .

 y В хода на реформиращата се образователна система и във връзка с въвеждането на държавни-
ят образователен стандарт за предучилищното образование (Наредбата № 5 от 3 юни 2016 г . 
за предучилищно образование) пред екипа на детската градина и в частност детският учител 
са изправени пред различни въпроси, за които ще търсят практически отговори . според доку-
мента, „предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, 
съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, как-
то и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве“ [16, чл . 3 [6]] .

също така, отново според цитирания документ „предучилищното образование полага основи-
те за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-
нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки пред-
вид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие“ [16, чл . 27] .

И не на последно място ще се позова на още един цитат от документа, че „готовността на де-
тето за училище като се отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емо-
ционалното му развитие [16, Чл . 35 (4)] .

Прави впечатление, че се отделя необходимото внимание върху важните за детството и човеш-
кия живот теми – свързани с емоционалното и социално развитие – приети като своеобразна мяра 
за благополучие на зрелия индивид . 

От гледна точка на теоретичното знание у нас, отдавна е призната ролята на емоционално-
то и социално развитие за детето за готовността за училище и учене . Целта на настоящата ста-
тия е да се представи полезният научно-практическият опит по темата – готовност на детето за 
училище, във връзка с новите изисквания очаквания към детския учител .

Терминът училищна готовност, признат и използван в научната литература е представен чрез 
няколко термина – „училищна зрялост“, готовност за училище и готовност за учене, които имат 
специфична интерпретация . 

Първоначалният термин свързан с подготовката на детето за училище и нейното измерване е – 
термина „училищна зрелост“ през 80-те години на миналия век . Това понятие е в основава на био-ме-
дицинския подход от първата половина на 20 в ., и в теоретичната основата на първата стандарти-
зирана комплексна методика за изследване на училищната зрелост е у нас [1] .

доц. д-р Райна Захариева 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ, гр. София

ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ – ИСТОРИЧЕСКИ ТЕОРЕТИКО-
ЕмПИРИЧЕН ОПИТ И СъВРЕмЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
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Във връзка с тълкуването на термините, ще припомним следното уточнение за различията меж-
ду двата термина: готовност за училище и готовност за учене . Първото понятие готовност за 
училище, приемаме в неговия по-широк смисъл, като готовност за истинския социален живот, пора-
ди това смятаме, че от изключително значение е високото ниво на развитие на емоционални и соци-
ални компетентности . липсата на такива или недостатъчното им развитие е в основата на ниска-
та мотивация за учене и изобщо за посещение на училището като институция [9] . Несправедливо, 
това разбиране на готовността за училище е подценявано, както от родителите, така и от начал-
ните учители, които смятат, че за училище са необходими единствено умения за смятане, писане и 
четене . Вероятно това е наша народопсихологическа черта, да бъдеш „умен“, „да учиш“, все нагласи 
насочени към ума, а не емоциите, за да живееш по-добре . А всъщност, за да бъдем щастливи са необхо-
димо емоционални и социални умения, чрез който подпомагат състоянието на хармония и баланс, на 
чувство за спешност и щастие . 

В понятието „готовност за учене“ се влага разбирането за компетентностите необходими на 
детето да се справя в класната стая, базирани на физическо, когнитивно и езиково развитие; за не-
обходимостта то да има свои стратегии за решаване на различни познавателни задачи и за учене; да 
може да работи самостоятелно и под указание на учителя и др . (пак там)

хронология на стандартизирани методики и теоретични модели за училищна готовност у нас
Използването на диагностични методики в предучилищна възраст условно може да бъде пред-

ставено чрез следните периоди:
Първи период – до 1940 г.
В Американска детска градина, между 1934-1940 г . са използвани проби за интелектуално развитие 

на детето и познавателни задачи, наречени тестове, за установяване детското развитие . познава-
телните задачи са насочени към две възрасти: 5-6 години и 7-9 години [13, 14] .

Втори период – 1940-1970 г.
Първи диагностичен тест – адаптиран и стандартизиран е стълбицата на Бине-Терман – 1939-

40 г . [2] за измерване на познавателно и когнитивно развитие, чрез която се изследват отделни аспе-
кти на училищата готовност . През 1970 е направена ревизия на нормите .

Трети период -– след 1982 година. През периода има предложени както теоретични модели, така 
и теоретико-практически, които предлагат операционализирани показатели за установяване на го-
товността за училище .

 y 1984 г . е публикувана комплексна методика за изследване на училищната зрелост, с ръководи-
тел на авторския колектив Дина Батоева [1]

 y 1986 г . е публикуван теоретичен модел за психологическа готовност за постъпване в училище – 
с автори И . Димитров и с . Йорданова . [10]

 y 1986 г . е предложен друг теоретичен модел за психологическа готовност за постъпване в учи-
лище – с автор л . Десев . [10]

 y 1990 г . е публикуван теоретико-практически модел на психологическите предпоставки за обу-
чаемост на детето от предучилищна възраст – с автор Надежда Витанова . Това е втори мо-
дел, след комплексната методика, който е предназначен за учителя в подготвителна група на 
детската градина [1] .

 y 1992 г . са апробирани скринингови диагностични критерии за оценка на психологическата го-
товност на 6-7-годишни деца за постъпване в първи клас – от работна група съставена от пси-
холози – Б . Александрова, институт по психология на БАН; В . матанова и м . Райчева (мА) . [10]

 y 1996 г . за нуждите на детската градина и началното училище е публикуван тест за диагности-
ка на готовността на децата за училище – Г . Бижков и Ф . стоянова . [7] Второ преработено и 
разширено издание е представено през 2004 г . 

 y 1996 г . са публикувани „Насоки за диагностика на готовността на децата за училище“ – от 
министерство на образованието и науката [17] . В насоките са представени два конструкта: 
морфо-функционално (биологични показатели) и психично развитие (познавателно развитие, 
социално развитие, емоционално-волево развитие, двигателно-сетивно развитие и здравно-
хигиенно развитие) . към указанието са предложени и стандартизирани до този момент мето-
дики за училищна готовност .

Указанието е първи и единствен документ, чрез който се утвърждава педагогическата диагно-
стика в работата на учителя в детската градина . 
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 y 1999 г . са публикувани резултатите от стандартизацията на Гьопингенски тест за изследване 
на психичните функции и готовността за обучение в първи клас [8] . Изведени са стандартизи-
рани норми за българските деца за кратката и пълна версия на теста .

 y 2000 г . е публикувана апробирана и модифицирана методика на „Г . Вицлак – „способност за обу-
чение в училище – с автори Невена минчева и Иван Башовски . методиката предлага ориенти-
ровъчни норми върху специфична извадка . [15]

 y 2004 г . е публикувана диагностична методика за скринингови изследвания на способностите на 
детето необходими за обучение и учене в първи клас [9] . Предлагат се два конструкта –когни-
тивен насочен към процеса на учене и личностно-социален –изследващ детското поведение по 
време на работа с методиката . 

 y 2005 г . е публикуван теста за оценка на когнитивни аспекти за готовността за училище – с ав-
тор Пламен калчев [12] .

хронологичното представяне на методиките за училищна готовност у нас, показва теорети-
ко-практическите търсения и решения на отделните автори и оформящата се тенденция за разши-
ряване и представяне на повече от два конструкта – биологична възраст и познавателно и психично 
развитие, необходими детето за обучение в училище . Всъщност подобна е ситуацията и в другите 
страни . Така например от средата на 90-те години на миналия век, съществува консенсус, първо сред 
учените, практиците и управленците в сАЩ, а от началото на 21 век и в останалия свят, че обла-
стите на училищната готовност могат да бъдат обединени най-малко в 5 , по които трябва да се 
оценява училищната готовност на децата в края на детската градина и в първи клас [18] .

Съвременните предизвикателства пред учителя в предучилищна група в детската градина или 
училище

мнението на изследователите у нас и по света се обединяват около тези 5 области, поради кое-
то може да го определим като международен стандарт за училищна готовност . 

кои са тези пет области и компетентности, които са мярата едно дете от предучилищна въз-
раст да се смята за готово за училищно обучение? 

1-ва област: Физическо благополучие и моторно развитие.
компетентности: 
 y физическо развитие (темп на растеж, физическо състояние и телесна физиология); 
 y физически способности (груба и фина моторика, сензомоторни и оралномоторни умения) .

2-ра област: Социално и емоционално развитие 
компетентности: 
 y емоционално развитие (аз образ; първични и сензорно стимулирани емоции, способност да раз-

бира собствените си емоции и способност да разбира емоциите на другите) 
 y социално развитие (способност да формира и поддържа социални взаимоотношения с: 

 y възрастните – умения да комуникира с тях и да разбира техните роли;
 y връстниците – умения да си сътрудничи, да разбира техните права, да ги третира така, 

както би искал да се отнасят към него, да разграничава умишлени от неумишлени приемливо и 
неприемливо поведение и действия; да формира и поддържа приятелства; да изслушва гледната 
точка на другия, да предлага помощ и подкрепа на приятелите и т .н .

3-та област. Подходи към Ученето.
компетентности: 
 y предразположености – (полови, темпераментови, културални модели и ценности), които 

оказват влияние върху начина на възприятие, мислене, разбиране и действие на детето; 
 y стилове на учене – отвореност и любопитство към новото, нови задачи и предизвикателства, 

инициативност, внимателност, упоритост при решаване на задачите, рефлективност и ин-
терпретация, въображение и иновативност, когнитивни стилове, мотивираност и др .

4-та област. Езиково развитие.
компетентности: 
 y словесен език (слушане, говорене, социално използване на езика, речник и разбиране, задаване на 

въпроси, творческо използване на езика)
 y зараждаща се грамотност (литературна усетливост, критично разбиране, чувство за истори-

ите, интерес към фини- и графомоторни упражнения свързани с процеса на писане, писане др .)
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5-та област. Когнитивно развитие и общо знание.
компетентности: 
 y физическо знание (познания за обектите във външната действителност), 
 y логико-математическо знание (умствено конструиране на сходства, различия и асоциации 

между предмети, хора, събития), 
 y социално-условно знание (познаване на социалните условности), 
 y когнитивни компетентности, които детето развива чрез взаимодействие с различните типове 

знание (представи, решаване на проблеми, математическо знание, социално знание, въображение) .
Развитието на емоционалните и социални умения в детето както за учене, така и за живота са 

на вниманието на световните учени в края на миналия век [4]началото на нашия век [5,6], а както се 
вижда от представената хронология, също така и у нас .

В тази връзка един от акцентите в работата на учителя, а също така и на родителите трябва 
да бъде именно по посока социалните и емоционални умения (развитие на самосъзнанието, самоупра-
влението, социалната чувствителност и отговорност при вземане на решения) . 

В тази връзка е важно и стимулиране на детето към постижения, които би трябвало да се отчи-
тат не само като едно ниво, а най-малко на три или повече . като пример ще посоча, че в програмната 
система на издателство „Изкуства“, предлагаме три-степенна скала на отчитане на постиженията 
по седемте образователни направления, както и в областта на личностното и социално развитие на 
детето: изпреварващо, самостоятелно и с насочващи въпроси . По този начин учителят трябва да 
информира родителите за готовността на детето за училище – чрез стимулираща оценка, насочена 
към потенциала на детето, който е в процес на развитие до края на неговия живот . 
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NEW pUBLICATION ON TEACHING METHODS fOR RELIGIOUS EDUCATION IN THE 
SECULAR UNIVERSITIES
Georgeta Nazarska, Svetla Angelova Shapkalova
University of library studies and information technologies, Sofia

*Докладът е финансиран по проект: НИП-2016-03 на тема „Изследване на нематериалното религиозно 
наследство в риск: религиозни ценности, идеи и практики в съвременна България“

Abstract: The paper presents a new monograph summarizing the long experience of the authors teaching 
religion in a secular university like the university of Library Studies and information Technologies (SuLSiT) .

in the monograph is developed a comprehensive conceptual and technological training model . it consists 
of few accents . A priority is given to the innovative methods that contribute to the formation of knowledgeable, 
thoughtful, seeking solutions, competent and information literate professionals . An emphasis is placed on non-
confessional teaching that does not indoctrinate the students and gives them a rational view on religious issues . 
Another accent is put on practical orientation of the training that is associated with abstract knowledge . Priority is 
given also to modelling, i .e . empirically probated and working overtime models presented . They could be adapted 
and upgraded at other universities and in different conditions . A basis of the methodology is the principle of 
learning with pleasure, which is particularly suitable for training of the modern generation of young people .

монографията „методика на обучението по религия във висшите светски училища“ на Ж . На-
зърска и св . Шапкалова е резултат от дългогодишната им, целенасочена екипна работа, свързана с 
преподаване на знания за религията в УниБИТ . Учебната дейност включва изучаване, адаптиране и 
творческо осмисляне на местния опит и добрите чуждестранни практики; създаване, апробиране, 
коригиране и внедряване на устойчиви модели на обучение; осигуряване на учебния процес с необходи-
мите му ресурси (учебни планове и програми, учебници и помагала, материална база, институционал-
ни и социални контакти) .

съдържанието на монографията се базира на актуалните постижения на методиката на препо-
даване на религиозни знания у нас и в чужбина, отразява богатия опит и е разработена с желание да 
обогати съществуващата методика на преподаване на религия в една неразработвана ниша – свет-
ското висше образование . 

Текстът е разделен на две основни части . Уводът обосновава необходимостта от методика на 
неконфесионално преподаване на религия във висшите училища . В първата част в новаторски стил 
се представят концептуални и технологични модели за преподаване на знания за религията . стре-
межът е методичните единици да бъдат унифицирани по форма и разнообразни по съдържание, за да 
могат да се използват в други висши училища и (след съответно адаптиране) – в средното образова-
ние и в неформалното обучение на деца и възрастни (в прицърковни училища, енорийски центрове и 
др .) . Предложените модели могат да са полезни на различните деноминации .

Религиозното обучение в български светски университети и във висшите религиозни институти
Висшето религиозно образование в България е съсредоточено основно в държавните университе-

ти с акредитирана специалност Теология . Звена, отговорни за обучението, са богословските факул-
тети (в софийския и Великотърновския университет), самостоятелните богословски катедри (в 
Шуменския университет) или отделни преподаватели богослови (в Пловдивския университет) . В 
тези висши училища учебните планове се основават на православието, като преподаването на зна-
ния за други религии и деноминации е обзорно . 

В частните висши религиозни училища (Висш ислямски институт, Висш богословски евангелски 
институт, Висше духовно училище „св . Тривелий“, Православна академия), действащи според Зако-
на за вероизповеданията, православната, мюсюлманската и протестантската деноминация обуча-

проф. д-р Жоржета Назърска, гл. ас. д-р Светла Ангелова Шапкалова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София

НОВО ИЗДАНИЕ ПО мЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ВъВ ВИСШИТЕ 
СВЕТСКИ УЧИЛИЩА
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педагогика и психология

ват моноконфесионално, като преобладават знания за собствените им религиозни системи . 
Религиозни знания се преподават и в някои хуманитарни специалности и учебни дисциплини на 

светските държавни университети, и то предимно в Окс магистър (напр . История на религиите, со-
циология на религията, Философска антропология, Философия на религията, Етика на вярата и др .) . 

като цяло академичното религиозно образование е моноконфесионално, без сериозни опити за пред-
ставяне на религиозното разнообразие, а религиозната педагогика (съотв . методика на преподаване) е 
ориентирана към средното училище . Преподаването на религиозни знания в светските университе-
ти извън специалността Теология е несистемно и без определена методика . То е неконфесионално и от 
гледна точка на различни хуманитарни и социални науки (история, философия, социология, културо-
логия и др .), рядко се свързва с практиката и не разчита на личния религиозен опит на студентите . 

Обучението по религия в УниБИТ
От 2004 г . до настоящия момент в светски университет като УниБИТ се преподават религиоз-

ни знания . Образователният модел включва: създаване на самостоятелни учебни дисциплини със ста-
тут на задължителни, избираеми и факултативни; написване на учебници и учебни помагала за це-
лите на висшето образование; проектна работа, свързана с религиозното културно наследство; осъ-
ществяване на широка мрежа от контакти със сродни институции с оглед практическото обуче-
ние на студентите .

Обучението по религия се реализира със студенти от различни специалности на Окс бакалавър: 
Информационни фондове на културно-историческото наследство, Информационни ресурси на ту-
ризма, Архивистика и документалистика, Печатни комуникации, Библиотекознание и библиогра-
фия, Библиотечен и информационен мениджмънт, Национална сигурност и културно наследство . 
Религиозни знания се преподават и в някои от магистърските програми: Защита на културно-исто-
рическото наследство в България, културен туризъм . През 2015 г . е създадена специална магистърска 
програма Религиозно културно наследство .

В блока от учебни дисциплини се преподават знания ориентирани към историята на религиите, 
историята на религиозните общности в България, информационните фондове на религиозните цен-
трове и религиозния празничен календар . Цели на обучението са: получаване на базови знания за рели-
гиозната философия и практика, развиване на умения за самостоятелна работа, формиране на отно-
шения към обществените явления и процеси, формиране на разбиране на религиозното различие и за 
мястото и значимостта на религията и религиозните ценности в живота на отделния човек .

От 2004 г . е създаден учебен параклис св . Николай Чудотворец, който се използва като база за обу-
чение . В него се провеждат упражнения, религиозни служби на големи християнски празници, на кои-
то присъстват студенти с цел включено наблюдение; създадена е богата библиотечна сбирка .

Преподавателите по религия поддържат дългогодишни контакти и добри връзки с редица рели-
гиозни институции и неправителствени организации, чиито представители са канени да гостуват 
на различни форуми и като гост-лектори: св . синод на БПЦ, софийска духовна семинария, ставро-
пигиалните манастири (Рилски, Бачковски и Троянски), манастир св . мина край софия, Богословски 
факултет на софийския университет, католическа Апостолическа екзархия, манастир на сестри-
те евхаристинки, католическа конкатедрала св . Йосиф, Папска нунциатура, редица протестант-
ски църкви, Главно мюфтийство, джамия Баня баши, Централна софийска синагога, Еврейски истори-
чески музей, Организация на евреите в България Шалом, Общност Бяло братство и др .

Особено значение в процеса на обучение имат учебниците и учебните помагала, написани целенасо-
чено за студентите от УниБИТ . Те следват актуалните новости в методиката на преподаване на ре-
лигиозни знания, акцентират върху приложното знание, компетенциите, уменията и отношенията . 
Учебната литература, отпечатана от Издателство За буквите-О писминиехь, съчетава текст, ау-
дио и визуален материал и представлява интегрално цяло от лекции, допълнителни четива, въпроси, 
задачи, понятиен апарат и илюстрации, а не прост сбор от текстове за учебна употреба .

Учебникът История на религиозните деноминации в България (2009) включва лекции, упражне-
ния, подбрани учебни текстове и компактдиск с изображения, схеми, музика и видеоклипове . В лек-
ционната част се разглежда историята на основните религиозни общности у нас (православна, ка-
толическа, протестантска, мюсюлманска и израилтянска), дават се основни сведения за Библията, 
десетте Божии заповеди, тайнствата, блаженствата, постите, молитвата, религиозната музика и 
др . Дванайсетте упражнения са свързани с лекционната част . към текста има приложени примерни 
тестове, подборка от документи и речник на термините . 
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Речникът на религиозни термини, понятия и имена (2013) допълва учебника . структуриран е в 
раздели за трите Аврамически религии (юдаизъм, християнство и ислям) . Речниковият фонд обхва-
ща религията като феномен, състоящ се от идеология, свещени книги, етика и ритуалност . Тек-
стът на отделните статии е лаконичен и има информативна функция . За улеснение на читателите 
са изготвени Именен и Предметен показалец и са приложени списък на съкращенията на книгите от 
Библията и Етикет на обръщенията в Българската православна църква .

Учебникът по Празничен календар (2012) е иновативен, изцяло съобразен с учебната програма . Да-
ва основни догматични сведения и обяснява празничната обредност на Аврамичeски религии – юдаи-
зъм, християнство и ислям – с оглед на разпространението им в България . Всички празници са опреде-
лящи за българското културно-историческо наследство . Засегнати са подробно православните праз-
ници, тъй като те са свързани с традиционното вероизповедание в страната . Изяснени са и офици-
алните, националните и международните празници . съдържанието на учебника е разпределено в три 
раздела: учебен модул, интерактивни методи на обучение и приложения . към всяка тема е създадена 
конкретна ролева игра . Всичките те са апробирани в обучението и в практиката се възприемат ка-
то интересни и приятни технологични модели за затвърждаване на знанията .

Религиозен плурализъм (2013) е поредното учебно пособие, което цели запознаване на студенти-
те с актуални схващания за мястото и ролята на религията в съвременния свят, за връзката й с обще-
ството, с културната идентичност и културно-историческото наследство . Той си поставя за зада-
ча да формира интелектуални и практически умения и отношения на емпатия към културното разли-
чие . Учебникът е структуриран в шест раздела, в които са дискутирани теоретични проблеми, пред-
ставени са конкретни примери от Европа и Америка, описват се образователни технологии за упраж-
нение и проверка и оценка на знания и умения, подбрани са документи и материали, поместени са ав-
торски статии, мултимедийни презентации, визуални материали и фотографии от теренна работа . 

През 2012-2015 г . са издадени последователно четири тома на Електронното учебно помагало 
студентски дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство, където са публику-
вани авторски материали на студентите и докторантите . 

Преподавателите от УниБИТ използват разнообразни форми на обучение в религиозни знания . 
Предпочитат се аудиторните (лекции, беседи, дискусии, семинари, ролеви игри и др .), в които акцен-
тът е поставен върху православието, а напоследък съществен дял имат гост-лекторите (експерти 
и духовни лица) . През изминалите години студентите имаха възможност да се срещнат с редица ду-
ховни лица (православни, католици, протестанти, арменогригорианци, евреи), да посетят религиоз-
ни обекти, да слушат лекции от изтъкнати експерти (богослови, философи, педагози и др .) . Извъна-
удиторните форми включват теренна работа (индивидуална и колективна) в религиозни центрове . 
При проверка и оценка на знанията се използват разнообразни методи: тестове, семестриални зада-
чи, анкетни и работни листове .

През 2009-2015 г . се осъществиха успешно пет научноизследователски проекта, в които са анга-
жирани преподаватели, докторанти и студенти .: Проучване на историята, актуалните проблеми, 
съхраняването и социализацията на културното наследство на религиозните деноминации в България 
(2009), Проучване и социализация на културно-историческото наследство на религиозните деномина-
ции в България (2012), „споделеното“ религиозно културно-историческо наследство: изследване и со-
циализация в условия на мултикултурен диалог (2013), Нематериалното религиозно наследство в кри-
за: проучване на духовните ценности в съвременна България (2014), Информационни ресурси на рели-
гиозното културно-историческо наследство в България: актуално състояние и проблеми (2015) . Про-
ектите социализират религиозното културно-историческо наследство на православните, католици-
те, протестантите, арменогригорианците и мюсюлманите в България сред студентите от УниБИТ 
и формират у тях религиозна толерантност . Те комбинират различни методи на обучение: терен-
на работа, групова (екипна) работа, лекции на преподавателите титуляри и на експерти от практи-
ката . Особено полезни се оказаха колективните теренни работи, проведени в Пазарджик, кюстендил, 
Банско, Пловдив и Варна . след завръщането си участниците се включиха в двете издания на семина-
ра методи за проучване и социализация на религиозното културно-историческо наследство във ви-
сшите училища и в кръглата маса Информационните ресурси на религиозното културно-историческо 
наследство: съдържание, достъпност, използване, където представиха научни съобщения и проведоха 
дискусия . В две поредни години те подредиха Изложба от студентски фотографии .

Образователният модел е реализиран чрез набор от методи (образователни технологии) за пре-
подаване на религиозни знания . Така е оформена нова методология за преподаване на религия в свет-
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ски висши училища, която да акцентира върху знанията за (а не от) религията и която се основава 
върху принципа на толерантността . Той е създаден конкретно за нуждите на бъдещите специали-
сти по културно-историческо наследство и е апробиран в практиката . Той има своите законови ос-
нования в нормативната уредба на светското висше образование и в автономията на ВУ . Актуал-
ността му е несъмнена, предвид необходимостта да се надградят знанията от средната образова-
телна степен и теоретичните постановки да получат практическа изява . Той е ефективен, понеже 
знанията за религията повишават мотивацията на младите хора и тяхното духовно-нравствено 
развитие . моделът може да се нарече и устойчив, защото е надграждан и усъвършенстван от нас, но 
не и променян през изминалите години . смятаме, че той може да бъде универсален, ако се приложи и 
в други светски висши училища . 

Иновациите в академичното обучението по религия
съвременната педагогическа наука извежда на преден план редица модерни принципи – за учене 

през целия живот, за свързване на обучението с практиката и за ученето с удоволствие, интерес и 
разбиране . Тези тенденции влизат и в образователната парадигма на модерното академично образо-
вание по религия . При него се прави опит да се съчетаят добрата, изпитана практика с иновациите; 
да се комбинират различни методи в учебните форми . 

Формите и методите на обучение са тясно свързани помежду си и взаимно се обуславят, но съ-
щевременно имат и относителна самостоятелност . Реализацията на учебния процес се осъществя-
ва в следните методически форми: лекция, семинар, практикум, консултация, колоквиум, теорети-
ко-практическа конференция (фиг . 1) .

Фигура 1. Методически форми

В зависимост от спецификата на обучението при всяка една от посочените методически фор-
ми се прилагат разнообразни методи . Подборът им зависи от поставените цели и задачи в образова-
телния процес, от равнището на обучаемите и от целите на преподавателя .

Основните методически форми могат да имат класическа изява, доказана в годините и апробира-
на в учебно-методичната практика . Иновативните методи в академичното обучение по религия се 
базират на вече утвърдените и въз основа на тях се апробират иновациите . В табличен вид са сис-
тематизирани класическите и иновативните методи .

мЕТОДИЧЕ-
скИ ФОРмИ

клАсИЧЕскИ мЕТОДИ ИНОВАТИВНИ мЕТОДИ

лекция

монологично, систематично 
преподаване на учебният 

материал от преподавателя;
Проблематизирания 

лекционен метод;

Демонстрация и онагледяване на тематиката с 
помощта на новите информационни технологии
канят се гост-лектори, които са специалисти в 

конкретна научна област

семинар
Беседа, дискусия, работа с 

учебни пособия;

Решаване на теоретико-практически и проблемно-
познавателни задачи

Провеждане на дидактични, ролеви игри

практикум
Изготвяне и обсъждане на 

курсови проекти;
Работа на терен – индивидуална и групова с 

попълване на работни листове

консултация Беседата;
Виртуално общуване между преподавател и 

студент и посочване на Интернет източници в 
отговор на зададените въпроси;
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колоквиум
Диагностика на учебните 
постижения чрез устен 

разговор – изпит;

Проверка на усвоените знания, чрез текущи 
тестове, курсови задачи-индивидуални и групови; 
устно презентиране пред колегите и оценяване на 

показаните резултати;

конференция
Подготовка, изнасяне 
и обсъждане на научни 

съобщения;

Изработване на кратки научни съобщения, 
доклади – лични и колективни; представяне на 

фото-изложби с тематични авторски фотографии; 
Записване и издаване на студентските разработки 

на електронен носител

Необходимост от създаване на методика за неконфесионално преподаване на религия във висши-
те училища

Действащата в момента методика на обучение по религия е насочена към средното образование, 
където учебният предмет Религия – християнство/ Ислям се преподава през последните 24 години . В 
това изследователско поле има безспорни приноси на специалисти с трайни интереси и сериозен по-
тенциал: Божидар Андонов, Валентин кожухаров, магдалена легкоступ, Полина спирова, Захарий Де-
чев и др . Техните трудове са фундаментални в областта на теорията за възпитанието, педагогиче-
ските методи и похвати, методиката на преподаване в предучилищна и начална училищна степен . 
Всички те обаче са предназначени за конфесионално обучение в средна образователна степен, имат пре-
димно теоретичен характер с малък дял на конкретни методически разработки . Те спорадично поста-
вят акцент върху междупредметните връзки (напр . с БЕл, Роден край, математика и краезнание) . 

За съжаление съвременната методика на обучение по религия слабо използва потенциала, натрупан 
от изследователите по обща педагогика и дидактика, публикували след началото на демократичния пре-
ход фундаментални трудове, касаещи иновативните методи на преподаване, въвеждането на принципи-
те за мултикултурност и толерантност в обучението, добрите чуждестранни практики в преподава-
нето и педагогическото диагностициране . Тук не трябва да бъдат пропуснати изследванията на Георги 
Бижков, клавдия сапунджиева, Нели Бояджиева, сийка Чавдарова-костова, яна мерджанова и др .

споменатото по-горе с пълна сила важи и за постиженията на частните методики на препода-
ване на история, философия (вкл . етика), психология, музика, изобразително изкуство . макар че вна-
сят нова парадигма в обучението по тези учебни предмети в средното училище, тяхното съдържа-
ние рядко се взема предвид при разработването на методиката на обучение по религия .

Предвид казаното дотук, констатираме, че досега не е разработвана в научен план методика за 
неконфесионално преподаване на религия във висшите училища извън богословските факултети и 
висшите религиозни училища . А това се налага, поради наличието на хуманитарни университетски 
специалности (история, философия, културология, психология, културно-историческо наследство, 
книгознание, библиотекознание и др .) . Преподаването на дисциплини, даващи религиозни знания, в 
рамките на тези специалности се води без да има разработена иновативна методика на обучение .

Неконфесионалното преподаване на религия е необходимост и заради социокултурния профил на 
съвременните студенти . Дългогодишният опит и анкетните проучвания показват, че мнозинство-
то от тях произхождат от семейства на атеисти, агностици или слабо религиозни родители; сами-
те те са невярващи; имат минимална (или изобщо липсваща) обща култура в сферата на религията . 
Единици са онези студенти, които са изучавали в начална или прогимназиална училищна степен ЗИП 
или сИП Религия . Почти не се срещат такива, които са посещавали неделни прицърковни училища 
или са общували със свещенослужители . 

Необходимостта от разработване на методика за неконфесионално преподаване на религия във 
висшите училища се гради не само на базата на впечатления и опит, а то е и споделено мнение на 
светски експерти и религиозни лица от различни деноминации и религиозни общности: учени (бого-
слови, историци и философи), служители от Дирекция Вероизповедания при мс и от мОН, музейни 
уредници, висши и низши духовници, монаси и монахини и църковни настоятели от православната, 
католическата, протестантската, израилтянската и ислямската деноминация, както и от Общ-
ността Бяло братство . Важно е да се разработи методика за неконфесионално преподаване на рели-
гия във висшите училища, която да е базирана на следните основни положения: Да е отделно научно 
поле от методиката на обучение по религия за средното образование, макар философията й да корес-
пондира с нея; Да е насочена към неконфесионално обучение; Да е интердисциплинарна, т .е . базирана 
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върху методиките на преподаване на религия, история и философия; Да поставя на преден план ин-
терактивните методи на преподаване; Да акцентира върху извънаудиторното обучение; Да е осно-
вана върху чуждестранни добри практики и върху апробирания положителен опит в България; Да по-
ставя ударение върху знанията за религията, като формира нравствени ценности и толерантност 
към религиозната различност; Да не цели катехизация, а да набляга на обучението на студентите без 
насилие върху съвестта и личната им религиозна ориентация .

От средата на 90-те год . на XX в . до днес се направиха доста различни опити за реализация на 
религиозно образование в България . По конституция българската държава се определя като тради-
ционно православна, което обяснява защо конфесионалният модел на преподаване на религия има най-
много привърженици . Обикновено те са възпитаници или преподаватели в богословските факулте-
ти, духовните семинарии и енорийските центрове на БПЦ . Досегашният опит показва, че макар в 
българското светско училище вече 19 учебни години да съществува религиозно образование под фор-
мата на сИП и ЗИП Религия, по редица причини то няма ефективни резултати .

Дванадесетгодишният апробиран модел за преподаване на религиозни знания с оглед нуждите на 
културно-историческото наследство в УниБИТ, дава сериозно основание да се пристъпи към разра-
ботване на цялостна методика, която да е базирана на неконфесионален модел на преподаване .

Перспективите за развитие на религиозното обучение в България могат да се търсят в ефектив-
ния диалог и сътрудничество между държавата, БПЦ, останалите регистрирани религиозни общно-
сти и обществото за изграждане на единна образователна политика .

съзнавайки, че всяка теоретична разработка като настоящата е винаги моментна снимка на 
състоянието на преподаването на религия във висшето светско образование, ние я разглеждаме ка-
то проект в динамично развитие, по който имаме намерения да продължим работата си и занапред . 

Представеният тук монографичен труд е продиктуван от нуждите на висшето светско образова-
ние, в което законът поставя религиозните знания в определени граници, макар това да възпрепятства 
качественото и пълноценното образование на студентите от редица хуманитарни и социални науки . 

Все още съществуващият страх от религията в Академията може да се обясни с трудно възста-
новимите поражения на атеистичната комунистическа пропаганда и устойчивия антирелигиозен 
рефлекс на цели две поколения българи, с разрастващия се секуларизационен процес в постмодерната 
епоха, който заличава в съзнанието на университетските администратори разликите между знания 
за и знания от религията, и с неизбежната съпротива на висшето ни образование да излезе от зададе-
ната му тоталитарна матрица и да се обнови с модерни методи и средства за обучение . 

Трезво мислещата академична общност в света, дори в секуларни държави като Франция, отдав-
на е осъзнала, че висшето светско образование има нужда от знания за религията (религиите), които 
да станат основа на едно задълбочено и творческо изучаване на науки като философия, психология, 
етика, социология, антропология, етнология, история, културология, демография и др . Всъщност в 
днешните български условия подобно обучение, наред с изброеното, би запълнило и абсолютния ваку-
ум на религиозна грамотност на зрелостниците, завършили средни светски училища .

Утвърдената методика на преподаване на религиозни знания в чуждестранните светски универ-
ситети предполага: интегративното им включване в учебните планове на бакалавърска и магистър-
ска степен; разработване на учебни (блокове от) дисциплини, които да се разгръщат дифузно, ин-
тегративно и надграждащо; и създаване на комплекс от учебни ресурси (книжни учебници и помагала; 
електронни книги, уеб сайтове, портали и платформи; изнесени места за извънаудиторно обучение) . 

следвайки тези теоретични постановки и добри практики, в монографията е обобщена досе-
гашна учебна и методическа дейност в цялостен концептуален и технологичен модел на обучение . 
В него са поставени няколко акцента . Преди всичко, се дава приоритет на иновационните мето-
ди, които по наше мнение допринасят за оформянето на знаещи, мислещи, търсещи решения, ком-
петентни и информационно грамотни специалисти . На второ място, се набляга на практическата 
ориентираност на обучението . само така, абстрактното знание може да допринесе за обществено-
то развитие, без да се повтори злополучният опит на средновековната схоластика . На трето мяс-
то, но не по значение е поставено моделирането, т .е . емпирично представяне на апробирани и рабо-
тещи във времето модели, които могат да бъдат адаптирани и надграждани в други висши училища 
и при различни условия .

Предлаганият монографичен труд се очаква да заеме своето място на необходимо и навременно 
теоретично съчинение, което пренася утвърдени и работещи модели на обучение от чуждестран-
ната в родната академична среда . 
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RELIGIOUS EDUCATION AND INfORMATION TECHNOLOGY: 
CHALLENGES AND pROBLEMS
Magdalena Marinova Legkostup
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Abstract: With advances in information technology, the velocity of information production on the global level 
has expanded as well . This acceleration has led to the delegitimizing of knowledge, the equating of information 
with knowledge, and the giving of predominance to information rather than knowledge . This advance has created 
challenges for the process of religious education . At the same time, the growth of the internet has created a 
„rhizomatic space“ possessing new methodological characteristics that create problems for religious education . 
information technology generates a „hypertextual learning space,“ which weakens the place of traditional texts 
in the learning process, particularly in a traditional religious education process . This hypertextual development is 
especially problematic for religious education in conservative traditions . This article analyzes the epistemological, 
methodological, and contextual problems and challenges posed by information technology for traditional religious 
education processes .

Keywords: information technology, rhizomatic space, hypertextual learning space, religious education

Въведение
Интернет и комуникационните технологии са ключови фактори за улесняване на свободата на 

словото, плурализма, обмена на информация, образованието, правата на човека, развитието, свобо-
дата на събранията, демокрацията и взаимодействието и приобщаването между културите и рели-
гиите, като по този начин насърчават толерантността и разбирателството . Поради това в Резо-
люция на Европейския парламент от 17 април 2014 г . относно външната политика на Ес в условията 
на културни и религиозни различия по света настоятелно се призовава прилагане на препоръките, из-
ложени в доклада относно стратегията за цифрова свобода в рамките на външната политика на Ес .

Използването на интернет-пространството за информация, свързана с религиозна проблемати-
ка дава възможност, от една страна, за достъп до много по-голям обем информация, свързана с раз-
лични теми от религиозен характер, а от друга – позволява да се видят различни гледни точки, кое-
то от своя страна е залог за по-голяма обективност . Днес можем да се похвалим, че има десетки сай-
тове на български език, които могат да бъдат в услуга на религиозното образование . В тях са вклю-
чени най-различни идеи, мнения . Наред с позитивите обаче, налице са и някои негативи на този тип 
информираност и комуникация: много често в Интернет се среща невярна или подвеждаща инфор-
мацията по отношение на различни вероизповедания и религиозни общности, както и не малко ин-
формация, която насажда религиозна нетолерантност . Тези негативи крият в себе си риска от под-
веждане и заблуждаване по някои въпроси, чийто последици може да са доста сериозни .

като цяло информацията, която тече в мрежата по религиозната проблематика, най-общо мо-
же да бъде обособена като осведомяваща, анализираща и провокираща . Достъпът до тази огромна ка-
то количество информация поставя два особено важни проблема – проблема за селекцията и този за 
културата на интерпретиране на информацията . Защото „филтрите за отделянето на действи-
телно стойностното, както и способността то да бъде пречупвано през призмата на вече достиг-
натото ниво на развитие на културата, не са нещо, което може да бъде извлечено от една или друга 
база данни“ [1] . Затова е препоръчително в религиозното образование да бъдат използвани предимно 
сайтовете, препоръчани от Дирекцията по вероизповеданията, а именно:

 y сайтове на институции от Европейския съюз и съвета на Европа;
 y сайтове на държавни институции в страната и чужбина;
 y конфесионални сайтове на различни религиозни институции, общности и групи;
 y научни сайтове за философско-религиозна литература;

доц. д-р магдалена маринова Легкоступ
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 y сайтове за духовна просвета на организации, непретендиращи за религиозни;
 y сайтове на правозащитни организации;
 y сайтове на т . нар . „анти-сектантски“ центрове в страната и чужбина;
 y сайтове на организации за социологически и научни изследвания във връзка с религията . [2]

Независимо от легитимността на източниците, обаче, напредъкът в областта на информа-
ционните технологии (ИТ) е довел до делегитимиране на познанието като цяло, приравняване на ин-
формацията с познанието и даване превес на информацията, а не на знанията . Тези предизвикател-
ства стоят с особена острота пред традиционното религиозно образование и са във фокуса на пър-
вата част на тази статия . Втората част анализира новите методологически характеристики на 
„ризоматичното1 пространство“, които са създадени от нарастващата роля на Интернет и въз-
никналите от това предизвикателства за традиционното религиозно образование .

Информационните технологии генерират специално пространство, наречено хипертекстуално, 
което отслабва мястото на традиционните текстове в образователния процес . Развитието на хи-
пертекстуалното пространство поставя особени предизвикателства пред религиозното обучение 
в традиционните общества .

Тази статия анализира епистемологичните, методически и контекстуални проблеми и предизвикател-
ства на информационните технологии спрямо традиционните процеси на религиозното образование .

Делегитимираното познание
В дигитализираното обществото на двадесет и първи век, когато легитимността на знанието 

е изправена пред огромни предизвикателства, много философи са загрижени за това как познанието 
да възвърне загубената си легитимност .

според Ж . Фр . лиотар2 [3], за да се прецени легитимността на познанието, човек трябва да обър-
не внимание на това, което той нарича своя „перформативност“ . Тъй като познанието в киберне-
тичното пространство придобива легитимност чрез перформативност, то трябва да се избегнат 
мета-наративите и да се обърне внимание на „малките разкази“ [10], чрез които всеки може да нами-
ра истината и значенията според собственото си разбиране .

според теорията на перформативността знанието е инструмент, който се произвежда, за да 
бъде пуснат за продажба . Такова знание, обаче, не може да се основава на религиозни разбирания, кои-
то претендират за истинност априори . Те са метафизични твърдения и поради това не се основа-
ват на перформативност . 

Перформативността, водеща до делегитимиране на познанието и приравняване на знанията и 
информацията, е предизвикателство към традиционното религиозно образование, което се осно-
вава на рационални, духовни и вечни принципи . Изниква въпросът: „Ние сме наводнени от информа-
ция . . . Интернет е огромен океан на споделената информация . какво в този океан е достойно за вни-
мание?“ В този огромен океан се сблъскваме с нови и нови вълни на информация . Но достъпът до ре-
ални знания и разбиране не се взема под внимание . Информацията е неутрална, изрична, външна, пер-
цептуална и относителна . За разлика от това знанието е концептуално, имплицитно и интериори-
зирано . Няма съмнение, че познанието е по-важно от информацията .

Друг резултат от информационните технологии на двадесет и първи век е доминирането на ко-
личествената епистемология в ученето и образователните процеси . количествената информация 
се превръща в единствената авторитетна форма на научен анализ . Това намалява отговорността 
на познаващия към това, което знае, дистанцира го от това, което е известно, и премахва задълже-
нието му да се развива вътрешно в отговор на наученото .

Религиозното образование обаче цели вътрешна промяна, личен отговор на направената от учи-
теля преценка за правилно и грешно, добро и зло, грозно и красиво . Затова, наред с изискването да се 

1 Ризома (от гръцки rhiza – корен): в биологията – форма на коренище, което не притежава явно изразено цен-
трално подземно стебло . Във философията на постструктурализма и постмодернизма с това понятие се ха-
рактеризира нелинейният способ за организация на текста, обуславящ възможността и правомерността на 
съществуването на много негови интерпретации . 
2 Ж . Фр . лиотар е един от създателите на определението за постмодерно като определение на ситуацията на 
знанието, науката и технологиите през втората половина на двадесетото столетие . според него техноло-
гиите са от решаващо значение за разбиране формата на научното знание, която то добива през последната 
четвърт на века в резултат от възприемането принципа за максимална ефикасност: максимален изход (по-
лучени информации или изменения) при минимален вход (инвестиция, разход на енергия за получаването им) . 
лиотар нарича това „перформативност“ . Вж .: [4, 43] .
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обосновават, в учителите и учениците трябва да се развиват качества като разбиране, вникване, 
разсъждаване и критична рационалност . Именно чрез тези способности религиозното образование 
може да постигне своята цел . 

логиката на информацията е хегемонна . Всичко, което е известно се разпада до нивото на инфор-
мация [10], като подкопава значението и мястото на знанието в религиозното образование . Инфор-
мацията е нещо експлицитно, което всеки притежава, докато религията е система от вярвания и 
нагласи, основаващи се на интуицията, мисълта, рационалността и на един вид вътрешно задълже-
ние . Религиозното образование съдържа оценъчни, концептуални и тълкувателни, както и духовни 
аспекти, насочени към укрепване на духовното развитие, създаване на религиозна дисциплина, и най-
накрая, развитие на разумна и рационална преценка за религиозните неща . следователно, може да се 
каже, че ролята на познанието в религиозното образование е жизнено важно – въпреки че то се нуж-
дае също и от информация (особено когато целта е да се предаде информация за религията или диску-
сия за междурелигиозните въпроси) .

Въпреки това, религиозното образование се стреми не само да предаде религиозна информация на 
обучаваните . Факт е, че има хора, които имат изобилие от религиозна информация, но нямат задъл-
жение към религиозните и моралните принципи . Те не могат да се нарекат наистина религиозно об-
разовани . Религиозното познание е субективно, имплицитно, интуитивно, вътрешно, концептуал-
но и еквивалентно на разбирането . 

Познанието и рационалността в религиозно-нравственото образование могат да доведат до по-
следователност в човешкото поведение . А информацията, разбирана като инструмент, дава основа 
само за обикновена инсталация, имитация и социализация . От друга страна, акцентът върху позна-
нието в религиозното образование произвежда разбиране вместо рационалност .

Ризоматичното пространство
Непрекъснатият достъп до образи, идеи и информация чрез Интернет имат последствия за на-

чина на разбиране на идеологиите и религиозните вярвания .
Една от основните характеристики на традиционните религиозни образователни системи е, че 

те се основават на йерархични и линейни отношения, особено между учители и ученици . Реалното 
въздействие на интернет е създаването на ризоматично пространство, което нарушава тези от-
ношения „учител-ученик“ . Това има реални методологични последици за религиозното образование .

Философът Ronald Bogue пише за новостта на съвременните ризоматични епистемологични 
структури следното: „Ризомата е антитеза на структурата на дървесния корен, или на структур-
ния модел, който е доминирал западната мисъл като йерархична, стратифицирана съвкупност, коя-
то налага ограничени и регламентирани връзки между отделните компоненти . Ризомите, от друга 
страна, са нейерархични, хоризонтално мултиплицитни и не могат да бъдат включени в рамките на 
единна структура . Отделните техни компоненти образуват случайни, нерегламентирани мрежи, 
като който и да е елемент може да бъде свързан с всеки друг елемент .“ [5, 103]

Трите основни принципа на традиционното религиозно образование, които са оспорени от по-
явата на ризоматичното пространство са: репрезантивност, йерархия и религиозна дисциплина . 
Репрезантивността (независимо дали е философска или религиозна) посочва факта, че за религиоз-
ните системи реалността или истината е априори – източник за придобиване на познанието . спо-
ред теорията на репрезантивността има фиксирана, уникална и универсална реалност или истина . 
И като се прибягва до нея, може да се анализира и оцени доброто и злото, правилното и неправилно-
то, грозното и красивото . 

Ризоматичните епистемологии отричат този модел на репрезантивност . Например, Semetsky твър-
ди, че „ризомата е против репрезантивността или структурния модел на обучение и познание“ [12, 17] . 
Този отказ от репрезантивност води до отслабване на традиционния процес на религиозното образо-
вание . Реалният жизнен опит, обаче, подкрепя твърдението, че то не е възможно без този основен прин-
цип . Ученето без репрезантивност представлява неизвестен и безцелен маршрут, тъй като една от це-
лите на традиционното религиозно образование е ръководството към истини и реалности, които са ап-
риори, метанаративни реалности или истини за света, такъв, какъвто е в действителност .

Йерархията е другият принцип на традиционното религиозно образование, което се сблъсква с 
предизвикателствата, възникващи с разширяването на ризоматичното пространство . Всяка една 
традиционна образователна система, особено в религиозните общества, поставя акцент върху йе-
рархията . Ученикът (възприемащ) и учителят (преподаващ) са свързани помежду си . В тези видове 
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религиозни образователни системи, учителят играе основна роля в процеса на обучение . Той придо-
бива знанията си от различни религиозни източници и метафизични разкази и след това ги преподава 
на учениците . като такъв, учителят се счита за авторитетна основа на религиозната информация 
и познание . Но йерархичните отношения, контролът на поведението на учениците и строго уста-
новеното моделиране в религиозното образование не са приемливи в ризоматичното пространство .

Повечето от каналите за комуникация в рамките на религиозните общности са вертикални . Ос-
порени от ризоматичното пространство и с отслабени вертикални и йерархични връзки, религии-
те се страхуват от загуба на контрол върху информационните потоци . Те смятат, че циркулира-
щите ризоматични линии в Интернет представляват заплаха не само за културата на общността, 
но и предизвикателство за тяхната легитимност .

Темата за легитимността е пряко свързана с темата за културната промяна и нейното отра-
жение върху живота на индивидите и религиозните групи и отношенията помежду им . Еднозначна 
е оценката на културата като определящ фактор за просперитета на общностите и индивидите, 
но в смисъла на висока култура, поддържана и възпроизвеждана от образователните институции . В 
тази връзка културната глобализация и интернет комуникацията се схващат едновременно като 
шанс за развитие и като заплаха за културната традиция .

Дисциплината е друг принцип на образованието, върху който много видове традиционно религи-
озно образование поставят силен акцент . Религиозната дисциплина идва от религиозните текстове 
и тяхното тълкуване или от авторитетни модели за подражание, правила, обучение, както и в про-
цеса на религиозното образование и възпитанието в семейството .

Ризоматичното пространство чрез разширяване на спектъра на нови интерпретации може да 
сведе до минимум директния натиск върху ученика, упражняван чрез тълкуването на религиозен 
текст, което се опитва да наложи като религиозна дисциплина учителят .

Въпреки ефектите на религиозна дисциплина в училищата или общностите, ризоматичното 
пространство – съставено от съединение на различни елементи като текстове, звуци, изображения 
и открита комуникация – може да разчупи традиционната дисциплина на доминиране на текстове-
те и да укрепи почвата за критика на границите между текстовете и авторите . Повтарящите се 
религиозни наративи, системи на поведение и изключителни методологии на религиозното образо-
вание са безсмислени в ризоматичното пространство . В него не бива да очакваме един учител да дос-
тави предварително определени правила, установени от религиозни текстове, които поставят ак-
цент върху имитацията и моделирането . Дисциплината изисква следва не на права линия, която е ло-
гична и рационална . Принципи на религиозното образование като йерархия, дисциплина и репрезан-
тивност не позволяват свободното движение на обучаемия без ограничаване . Поради тази причи-
на като метод на преподаване в ризоматичното пространство се препоръчва не толкова четенето 
на чужди текстове, колкото писането като един от начините за създаване на идентичност . Акцен-
тът върху писането и ролята на писателя обаче подкопава авторитета на автора, което предпо-
лага, че трансцеденталните интерпретации на света, предлагани от автора на текста, могат да са 
неверни и безсмислени [8] .

Не съществува, разбира се, феномен, при който Интернет измества четенето и особено раз-
бирането на по-дълги и по-сложни текстове . Виртуалното пространство е пренаситено с дълги и 
сложни текстове . Налице е нещо съвсем друго: отсъствие на компетентна и целенасочена образова-
телна политика по внедряването на определени културни кодове в определен възрастов период, при 
това политика, съответстваща на съвременното състояние на културата . [1]

Хипертекстуално учене
хипертекстовете са включени като нови форми и методи в образованието . Терминът „хипертекст“ 

за първи път е въведен от Jacob nielsen през 1960 г . [11] . Днес терминът обикновено се отнася до нелине-
ен начин на четене и интерпретиране на информация, която се постига главно в цифров вид [9] . хипер-
текстът създава конструктивно пространство, в което читателите конструират знания чрез тълку-
ване и взаимодействие с текстова среда . Подобно на ризомата, хипертекстът е нейерархичен .

според Steven Staninger хипертекстът сменя ролите на автора и читателя и това е интелекту-
ално предизвикателство от съществено значение за авторите . „логиката и организацията [на те-
кста] е създадена от потребителя, когато чете и взаимодейства с базата данни“ [13, 39] . Фуко смя-
та, че хипертекстовете са причина за намаляване авторитета на автора на текста [6, 128] – чита-
телят тук винаги е съавтор на текста, а понякога е и основният автор . 
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Изобретяването на хиперпространството е съборило монопола на познанието от елити и го 
прави публична собственост . хипертекстът е демократично пространство, където информация-
та и знанията се разпределят между всички хора . като такова, хипертекстуалното пространство 
дава възможност за реализиране на образователния процес, ориентиран към разрешаване на конфли-
кти и противоречия .

Една от характеристиките на традиционното религиозно образование е зависимостта му от 
текстовете . смята се, че автентичността на традицията произхожда от верността и стабил-
ността на оригиналните текстове, в които е базирана метафизичната и трансцедентална исти-
на . Заради преобразуването на отношението автор-читател, хипертекстът подкопава авторите-
та и стабилността на религиозните текстове и поставя читателя на мястото на автора . За разли-
ка от това, обучението в традиционното религиозно образование се основава на структурния мо-
дел, при който читателят получава като познание именно тези значения, които авторът е предви-
дил . Тъй като хипертекстуалното пространство няма начало и край, читателят изпълнява опреде-
ляща роля в четенето на текста . Въпреки това, с отхвърлянето на идеи като йерархия, център, ак-
цент върху мулти-линейност, ризоматичното обучение избягва някои негативни аспекти на дру-
ги методи на преподаване и учене като индоктриниране, имитация, контрол и хегемония на учите-
ля над обучаваните [9] .

В допълнение, хипертекстуалното пространство позволява появата на персонализирано позна-
ние с посредничеството на учащите . Читателите могат да стигнат отвъд намеренията и опреде-
ленията на автора . Целта на преподавателя в традиционното религиозно образование е да доближи 
учащия колкото е възможно до намеренията и определенията на автора . Религиозните текстове не 
се разглеждат като непостоянни и конвертируеми, нито зависят от разбиранията, изградени от 
участника читател . По-скоро те са хегемон и трансцендентално задължават читателите да дос-
тигнат до същото разбиране като автора .

с отслабването на идеята за учителя като предаващ информация и знания, хипертекстът поста-
вя учениците и учителя на едно ниво [9] . В традиционното религиозно образование учителят играе 
ролята на авторитетен тълкувател на текста и предаващ познанието на учениците . Там тексто-
вете трябва да бъдат преподавани и тълкувани от учителя . Отслабването на неговата роля при пре-
даването или интерпретирането на познанията намалява и ролята му в религиозното образование .

Друга характеристика на хипертекстуалното пространство е съпоставянето на противопо-
ложни идеи или „преподаването на конфликти“ [7] . Докато целите на традиционното религиозно 
образование са създаване на хомогенност, съвместимост, единство и сближаване в поведението и раз-
бирането на учениците, то разширяването на ризоматичните резултати от хиперпространство-
то във варианти, различия и дори противоречия между позиции свежда до минимум възможността 
да се ръководи поведението на учениците по посока на единен авторитетен модел . сближаването на 
разбиране и хомогенност в поведението се дължи и на наличието на авторитетни и стабилни рели-
гиозни текстове .

Ако приемем, че хипертекстуалното пространство е резултат от съвременните тенденции в 
областта на информационните технологии, то това поставя големи предизвикателства пред тра-
диционните процеси на религиозно образование .

Чрез задълбочен анализ на предизвикателствата на съвременните информационни технологии 
към традиционните религиозни образователни процеси би било възможно коригирането на недоста-
тъците в тези образователни традиции .

Заключение
Днес религиозното образование в традиционните общества се сблъсква с проблеми, свързани с 

принципи, методи и съдържание, възникващи с напредъка в информационните технологии и създава-
нето на нови творчески пространства . Навлизането на информационните технологии може да съз-
даде някои проблеми с отричането на принципите и целите, които са характерни за традиционно-
то религиозно образование, и без които то би било безсмислено . Да се обясни и анализира естество-
то на тези предизвикателства и проблеми, предизвикани от информационните технологии, е важна 
отговорност, пред която са изправени експертите по религиозно образование днес .
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CHRISTIAN MORAL VALUES AND THE INfLUENCE Of SOCIETY ON THEIR fORMATION 
IN ADOLESCENTS
plamen petrov Mladenov
„St. Cyril and St. Methodius“ University of Veliko Tarnovo, city of Veliko Tarnovo

Abstract: Some of the most important Christian moral values are faith, love and obedience . Faith is a unity 
of knowledge, confidence and action . Knowledge involves belief in the existence of God and awareness of His 
nature and will . Trust is ready for full self-revelation, a positive perception of the personality of God . The action 
is surrender to the will of God, country, consciously subordinating the election . Love is a summary of God’s law . 
it includes love of God with their whole heart and love of neighbor . Obedience is actively obedience not only in 
deeds but in words and thoughts . Application for adolescents that moral value is obedience to parents ordered in 
the fifth commandment . The society has its own moral values ambiguous interact with Christian . in a family of 
believers children receive influence towards the formation of Christian virtues . Such is the influence and Christian 
communities (churches) . instilling values there appear to check in the face of conflicting beliefs that exist in the 
environment in the face of their peers and the media . Obtained complex interaction in which children choose their 
position according to multiple criteria .

Keywords: moral values, Christianity, education, adolescents, society

Увод
В днешното време на прагматични хора нравствените ценности лесно може да се превърнат в 

незадължителна добавка към успеха, да бъдат съблюдавани по възможност, когато ситуацията поз-
волява . Изглежда, за преобладаващото мнозинство от хора те не са нито цел на живота, нито сред-
ство за постигането на целта – освен ако не са целесъобразно демонстрирани . сякаш ежедневието 
стана прекалено забързано и поглъщащо цялото внимание, за да може човек да си позволи да носи до-

Пламен Петров младенов
ВТУ „Св. св. Кирил и методий“, гр. Велико Търново

ХРИСТИЯНСКИ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО 
ВъРХУ ТЯХНОТО ФОРмИРАНЕ В ПОДРАСТВАЩИТЕ
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пълнителен товар, макар и само в духа си . Религията, от друга страна, е нещо прекалено обвързващо 
и изискващо време и усилия, затова като цяло съвременният човек не желае да бъде религиозен . В та-
къв случай християнските нравствени ценности, бидейки съчетание от нравствени ценности и ре-
лигия, закономерно заемат малка част от общественото битие и съзнание у нас . спомняме си за тях 
на големите християнски празници, а в останалото време – рядко . Но все пак християните са част 
от обществото, от един свят, който е и техен, в който те не са властващи, нито подчинени . Вли-
яят на обществото и то влияе на тях . Възпитават децата си в духа на християнските ценности, 
но и срещат проблеми поради някои различия . Проблемите вероятно са не само техни, а общи . 

като цяло темата за християнските нравствени ценности и тяхното възпитание в подра-
стващите не е централна днес, но заслужава повече внимание, отколкото й се обръща . В миналото се 
е радвала на голям интерес до времето на комунистическата власт, когато войнстващият атеизъм 
я превръща в табу . Накратко ще спрем вниманието си на тази тема . 

1. Същност на християнските нравствени ценности
За да навлезем в същността на проблема, е необходимо да тръгнем от широкия смисъл на поняти-

ето „нравствени ценности“, след което да разгледаме неговата християнска проекция . 
Педагогът и медиен експерт лилия лозанова систематизира изследванията върху феномена цен-

ности и определенията, дадени от различни изследователи . Тя цитира популярната в съвременна-
та теория дефиниция на един от всепризнатите специалисти в областта на ценностните ориен-
тации милтън Рокич, според когото ценността е „устойчиво убеждение за това, че определен на-
чин на поведение или крайна цел на съществуването е по-предпочитана от личностна или социална 
гледна точка, отколкото противоположната или друга гледна точка или крайна цел…“ [6, 87] . спо-
ред Рокич има два вида ценности − терминални и инструментални . Терминалните определят смисъ-
ла на човешкото съществуване, крайната цел на живота, това, към което човек се стреми (пълноцен-
на любов, материално обезпечен живот, обществено признание, щастлив семеен живот, здраве, 
знания,интересна работа,истинско приятелство и др .) . Инструменталните определят личния 
стил на поведение, чрез който се достигат терминалните ценности, показват модела за това, какъв 
трябва да е човек (акуратен, възпитан, ефективен в делата, жизнерадостен, образован, отговорен, 
рационален, самоконтролиращ се, смел, волеви, проявяващ търпимост, чувствителен и др .) [6, 88] . 
стеснявайки периметъра, от гледна точка на морала и етиката „ценността обхваща системата за 
добро и зло, справедливост и чест, нравствени достойнства и постъпки . Ценностите служат за мо-
рални ориентири в поведението на личността, като механизми за регулиране и стимулиране на со-
циалното поведение . Те определят насочеността на личността, нейните значими начини на поведе-
ние, съществените крайни цели на съществуването, позитивни или негативни абстрактни идеали“ 
[6, 50] . В такъв случай нравствените ценности попадат в групата и на терминалните ценности (це-
ли сами по себе си), и на инструменталните (средства за постигане на целите) . 

Усвояването на нравствените ценности от страна на подрастващите се извършва чрез своеоб-
разен диалог с възрастните, включващ както подражание, така и опониране . според З . скорни това 
усвояване „се състои в субективното приемане на ценностите и признаването им за интегрален еле-
мент на собствената личност“ [6, 44] . А х . силгиджиян обобщава, че „устремеността на младите 
към бъдещето, техният стремеж да се интегрират в света на възрастните, да си създадат нов ими-
дж е важна част от ценностните им ориентации . Изграждането на мирогледа, на вътрешните мо-
рални стандарти на личността, подбуждани от вътрешното съответствие на собствените цен-
ности с общоприетите, създава голяма устойчивост на поведението на младите . Изграждането на 
самостоятелно приети морални принципи е всъщност процес на интериоризация на обществени-
те еталони във вътрешни еталони на поведение . Психологическото съдържание на този процес е из-
граждането на личностните системи от ценности“ [6, 111] .

християнските нравствени ценности имат същото естество, както нравствените ценности 
на обществото изобщо . И те по същия начин се занимават с въпроса за доброто и злото; и те са ед-
новременно цел и средство за постигане на житейски цели; и те се усвояват чрез наблюдение и личен 
избор . съпоставката с нравствените ценности на различни етични системи разкрива голямо сход-
ство . както пише в Библията, Господ казва: „всички думи на устата ми са справедливи; в тях няма 
коварство и лукавство; те всички са ясни за разумния и справедливи за ония, които са придобили зна-
ние“ (Притчи 8:8-9) . И все пак християнските нравствени ценности имат някои важни специфики, 
от които ще откроим две: 
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1 . Те имат за основа свещеното Писание – Библията . За разлика от светското разбиране, напри-
мер на З . скорни, че „ценностите, бидейки творение на човешката култура, се формират в резул-
тат на въздействие на обществената среда . Под нейно влияние се извършва тяхното усвояване“ 
[6, 44], от библейска гледна точка Бог е създателят не само на света, но и на принципите на морала . 
християните се съобразяват на първо място със свещеното Писание и след това – с културата на 
обществото . В Библията пише: „Не постъпвайте според делата на Египетската земя, в която жи-
вяхте, не постъпвайте и според делата на ханаанската земя, в която ви водя, и не ходете според на-
редбите им: изпълнявайте моите закони, пазете моите наредби, и според тях постъпвайте . Аз съм 
Господ, Бог ваш . Пазете моите наредби и моите закони . . .“ (левит 18:3-5) . В съответствие с това 
магдалена легкоступ, която е един от водещите специалисти по религиозна педагогика, посочва ка-
то първи принцип на конфесионалното обучение по религия – християнство принципа за основаване 
на обучението върху свещеното Писание . Проф . Денев и проф . Т . Поптодоров го извеждат по след-
ния начин: „Възпитавай умно и истинно така, че всеки, дори и най-незначителният момент от въз-
питателния процес, да бъде съобразен с изискванията на словото Божие!“ [4, 79] .

2 . християнските нравствени ценности са абсолютни . Те не подлежат на промяна под действие-
то на променящите се възгледи на обществото, където „формирането на ценности се извършва под 
влияние на социализиращи фактори и на организиран възпитателен процес . сложността на проце-
са на формиране на ценностите в голяма степен произтича от тяхната динамика и преходност“ [6, 
94] . Но в мисленето на християните нравствените ценности, постановени от Бога, са непромени-
ми, както е в един от библейските псалми: „истината си не ще изменя“ (Пс . 88:34) . 

По този начин относителността и променливостта на светските нравствени ценности се на-
мира в опозиция с абсолютността и непроменимостта на християнските такива . съвсем основа-
телно може да се очаква, че това ще доведе до напрежение при тяхното преподаване на подраства-
щите, което ще се почувства най-вече от самите тях и от техните родители, а по-слабо и по-къс-
но – в училището, в църковните общности и в обществото . 

2. По-важни християнски нравствени ценности и проблеми при тяхното формиране
списъкът с християнски нравствени ценности е дълъг, но сред всички тях могат да се откроят 

някои най-важни . 
 y Вяра

Вярата е основополагаща за духовния живот на християнина . Чрез нея негово достояние ста-
ват всички Божии съкровища . христос казва: „Ако имате вяра колкото синапово зърно…, нищо ня-
ма да бъде за вас невъзможно“ (мат . 17:20) . Чрез вяра човек получава прощение на греховете си и сила 
за праведен живот . молитвата, отправена с вяра, води до изява на Божията сила както в материал-
ния, така и в духовния свят . Вярата представлява единство от три неща . 

Първо, вярата е интелектуално съгласие с Божието съществуване . Ап . Павел я определя като 
„жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда“ (Евр . 11:1), ка-
то уточнява, че „без вяра не е възможно да се угоди Богу; защото оня, който дохожда при Бога, тряб-
ва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които Го търсят“ (Евр . 11:6) . Това убеждение не 
е постигнато по насилствен начин, а е естествен резултат от наблюдаването на света около нас, 
така сложно и разумно устроен, както и от изучаване на Библията, която е Божие слово, говорещо 
лично на всеки, който я приема . 

Второ, вярата е доверие в Бога и в Неговата добронамереност, истинност, мъдрост и сила . Чрез 
това доверие човек може да се остави да бъде ръководен от принципите на Божието слово, вярвай-
ки, че така ще направи най-доброто . Чувства се сигурен в Божията любов, разкрива чувствата и на-
меренията си пред Него . Получава мир, който обстоятелствата не могат да разрушат . Иисус казва: 
„мир ви оставям; моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава . Да се не смущава сърце-
то ви, нито да се плаши“ (Йоан 14:27) .

Трето, вярата е действие, активно послушание на разкритата в Библията Божия воля . „… вяра-
та без дела е мъртва“ (як . 2:26) – ако някой не постъпва според Божието слово, тя закърнява и човек 
постепенно изгубва и доверието си в Бога . Обратно, „чрез делата вярата стана съвършена“ (ст . 22) – 
активната вяра става все по-силна, притежателят й натрупва опит от своя път на вяра . 

В съвременното секуларизирано общество обаче изграждането на вяра в подрастващите не може 
да се извърши по досегашния начин . Проблемът е в това, че те „биха искали да разберат в какво вяр-
ват . Те искат да вярват само в онова, което разбират . Трябва да запомним, че нашите младежи не са 
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вече продукт на онова християнско обкръжение, в което вярата се подразбираше . Днешните учени-
ци, които са християни, спадат към малцинството по отношение на познанието . Те могат да но-
сят това състояние само ако те самите компенсират липсващото им по отношение на правдопо-
добността . Новото: в плуралистичните общества рефлексивността е станала съставен елемент 
от личната вяра“ [7, 41] .

 y любов
любовта заема специално място между християнските нравствени ценности . Тя е наречена 

„най-голяма от тях“ (1 кор . 13:13) . По думите на христос целият закон се обобщава в две заповеди: 
„възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум“ и „въз-
люби ближния си като себе си“ (мат . 22:37,39) . Тази любов прави характера на християнина подобен 
на Божия, защото „Бог е любов“ (1 Йоан . 4:8,16) . според проф . Божидар Андонов „тази основна мисъл 
в Новия Завет е програмно обобщение на библейското познание за Бога . християните са хора, които 
обичат Иисус христос . В лицето на Разпнатия и Възкръснал спасител те празнуват верността към 
създателя, преодоляващата смъртта любов към Бога“ [2, 46] . любовта е най-отличителната нрав-
ствена придобивка на вярващия, относно която христос казва: „по това ще познаят всички, че сте 
мои ученици, ако любов имате помежду си“ (Йоан 13:35) . 

както вярата, така и любовта също трябва да бъде действена: „Чеда мои, нека любим не с думи 
или с език, а с дела и истина“ (1 Йоан . 3:18) . Изразява се в дела на помагане на нуждаещите се: „А който 
има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, – как пребъдва 
в такъв Божията любов?“ (ст . 17) . Тази активна любов прави християнството практична религия . 

Но любовта, постановена в Божието слово, достига още по-далеч . както казва проф . Енгелберт 
Грос, „Иисус от Назарет фокусира в проповедта на планината (мат . 5:1-7:29) посланието си за лю-
бов без насилие, достигаща до любов към врага . Тази любов обаче в никакъв случай не означава липса 
на активност, на критика към отрицателните явления . Тя не е подчинение на злото, не е позиция на 
примирение с несправедливостта . Тази любов е борбена . Тя се ангажира енергично при формирането 
на правото, чиято власт се базира на основата на „законната сила“, защото винаги защитава теза-
та: човек за човека е нещо свято . Това е еднакво валидно както за родители и деца, така и за учите-
ли и ученици . Тази любов е борбена, защото се изправя срещу всеки план, който опорочава християн-
ството с това, че отваря вратата в някоя църква за „Бога на насилието“ или в нечия глава, в някое 
семейство, училищен клас или определена възпитателна политика“ [1, 10] .

Днес обаче възпитаването и на любовта в подрастващите среща своите пречки . Обществото се 
характеризира със „секуларизация, индивидуализъм и плурализъм“ [2, 25] . „светският човек живее в бе-
тонен бункер, който няма прозорец към небето“ [2, 64], а „социалните отношения са трайно засегна-
ти – колкото повече липсва среда, която да ги подкрепя, толкова по-уязвими стават те . който по ня-
какви причини не може да отговори на изискванията за гъвкавост и мобилност, нерядко изпада в изола-
ция“ [2, 30] . Особено много страда семейството – поради високите очаквания от съвместния живот 
и увеличаването на броя на разводите [2, 31], в това число и сред християнските семейства . Възпита-
ването в християнска любов е трудно в атмосфера на наранени взаимоотношения и предадено дове-
рие . Днешната семейна действителност е описана от социалната психоложка Елизабет Бек-Гернсхайм 
и социолога Улрих Бек като „съвсем нормален хаос на любовта“, в който „това, какво са, какво се мисли 
за тях, какво трябва да са или са семейството, бракът, родителството, сексуалността, еротиката, 
любовта, вече не може да се предположи, да се научи чрез въпроси, да се обяви за точно определено . То 
има различно съдържание, граници, норми, морал, накрая и възможности за всеки човек, за всяка връзка . 
То трябва всеки път наново да бъде отгатвано, договаряно, обосновавано във всички подробности на 
въпросите как, какво, защо, защо не“ [1, 31] . „За откъснатата от традициите любов всичко е в субек-
тивна форма: истината, правото, моралът, спасението, отвъдното, достоверността… следовател-
но да не обичаш, не е правно нарушение, не е криминален акт, макар че това може да нарани другия по-
дълбоко, отколкото кражбата или телесната повреда . Така че любовта не е само обещание за спасение 
и нежност, а и план за кръстоносен поход с острите оръжия на интимността .“ [1, 32] .

 y Послушание към родителите
макар че вярата и любовта включват действие, послушанието може да се определи като отдел-

на нравствена ценност . Петата от десетте Божии заповеди гласи: „Почитай баща си и майка си, (за 
да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава“ (Изход 20:12) . По-
неже тази добродетел засяга пряко подрастващите, тя заслужава отделно разглеждане . според Бо-
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жията наредба родителите имат право на такава любов и уважение, каквито човек не дължи на ни-
кое друго лице . самият Бог, който им е възложил отговорност за поверените на тяхната грижа чо-
вешки души, е наредил в ранните години от живота на децата си родителите да бъдат за тях вмес-
то Бога . И който отхвърля законния авторитет на родителите си, отхвърля Божия авторитет . 
Петата заповед изисква децата не само да отдават уважение на родителите си и да ги слушат, но 
също да им оказват любов и нежност, да облекчават грижите им, да пазят репутацията им и да ги 
подпомагат и утешават на старини . Тя включва и уважение към свещенослужители, учители, управ-
ници и всички други, на които Бог е дал авторитет . към заповедта е приложено обещанието за дълъг 
живот на тази земя, но в по-широк смисъл в нея се включва обещание за вечен живот на земята, кога-
то бъде освободена от проклятието на греха . 

Възпитаването на послушание днес се оказва особено трудна задача . Наблюдава се „една основна 
промяна в целите и стиловете на възпитание . Отношението между родители и деца все повече се 
превръща в партньорство, което вече не се структурира чрез предварително зададени норми и по-
слушно изпълнение, а чрез обясняване и разискване . Ако по-рано децата са били възпитавани в послу-
шание, то днес самостоятелността и собствените им решения стоят на преден план“ [2, 32] . „съ-
що и посоката на предаване на ценностите днес до голяма степен се е променила . Ако по-рано то се 
е извършвало в семейството от възрастните към младите, то днес това става обратно – по-въз-
растните хора се ориентират с оглед на стила на живот, модата и организирането на свободното 
време по младежите . Все повече млади хора твърдят, че имат съвсем различни схващания от родите-
лите си по отношение на религията, морала, семейството, политиката, успеха, социалната справед-
ливост и живота изобщо . В семействата, в които съществува близост с храма, съгласието с роди-
телите е все още голямо, но и тук вече има една нарастваща тенденция към несъгласие .“ [2, 68] . При-
чината отчасти е в постоянното и все по-бързо модифициране на кода на общуване, на технологии-
те и на всички характеристики на поколенията . Децата виждат разликата и все повече отказват да 
признаят правотата и оттук авторитета на родителите си . Но по-сериозният проблем е, че то-
ва отношение се прехвърля и към Бога като авторитет – Той бива считан за отживял времето си, а 
Библията – за книга, приложима в стари времена, но не и днес . Всъщност това състояние е предсказа-
но именно от Библията за последните времена от земната история, когато децата „ще бъдат… не-
покорни на родителите“ (2 Тим . 3:2) . 

И така, формирането в подрастващите на християнските нравствени ценности, които по ес-
теството си са абсолютни и непроменими, среща принципно нови трудности в наше време . какво 
може да се направи, за да бъдат те преодолени? 

3 . Някои насоки за работа по формиране на християнски нравствени ценности в подрастващите
както видяхме, появява се напрежение между възпитателните действия на родителите хрис-

тияни и влиянието на обществото вследствие на промяната на нравствените ценности в него, на 
„тяхната динамика и преходност“ . Това напрежение се поема и от родителите, и от децата . Религи-
озните общности, училището и обществото също чувстват напрежението . 

Промяната в обществените ценности индуцира в децата стремеж към релативизъм и отхвър-
ляне на правилата . Родителите християни реагират по различни начини . Някои следват консерва-
тивната линия твърдо да отстояват библейските принципи . Така често се появява голяма дистан-
ция между позициите на родителите и децата вътре в семейството . Други родители постъпват 
либерално и дават пълна свобода за избор на своите деца . Проблемът тук е, че такава позиция като 
цяло не води до интериоризация на християнските нравствени ценности в децата, които предпочи-
тат да подражават на моделите в обществото . Има и трети подход, постоянно актуализиране на 
библейските истини според промените в обществото, превеждането им на съвременен език .

Не само родителите християни обаче следва да решат какво да правят и да предприемат дейст-
вия . Такива родители не са мнозинство, но потребностите им не би трябвало да бъдат неглижирани . 
Проблемът за формирането на християнски нравствени ценности в подрастващите изисква в наши 
дни все по-задълбочено изследване и актуализиране на посоките на работа, както и енергични дейст-
вия . може да се определят поне три направления, в които да се предприемат спешни мерки . 

 y Извършване на религиозно-просветна дейност в обществото
Нейното отсъствие или съвсем слабо присъствие се възприема като нещо нормално, но именно то-

ва стои в основата на описаните проблеми и на много други . според магдалена легкоступ „липсата 
сред младите хора на елементарно познаване на религиозната култура ги лишава от разбирането на съ-
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ществена част от собственото културно-историческо наследство, както и на съвременния свят ка-
то цяло . Невежеството и липсата на духовно-културна идентичност ги отдалечава от собствените 
им корени и създава проблеми в придобиването на знания в определени познавателни области . По-лошо-
то обаче е, че религиозната неграмотност полага основите за нетолерантност и предразсъдъци . Обу-
чението по религия, мислено в по-широката перспектива на интеркултурното и гражданско образова-
ние за младите хора, трябва да играе основна роля при справянето с тази тревожна тенденция“ [5, 16] .

Най-важното действие, което следва да се извърши, е формулирано по следния начин от Божи-
дар Андонов: „На първо място обаче религиозното обучение следва със закон да стане задължителен 
учебен предмет . То следва да принадлежи към основните учебни предмети, тъй като има научен ха-
рактер“ и „е предмет като всички други“ [2, 54] . Досега училищното религиозно образование се е осъ-
ществявало само под формата на сИП или ЗИП, но тези две форми се оказаха неудачни, защото об-
хващат нищожна част от учениците в България (около 20 хиляди ученици, изповядващи ислям, и 3 
хиляди ученици, изповядващи християнство [4, 62]) . Въпреки че според изследване на мОН 90% от 
учениците и 70% от родителите желаят да бъде въведен задължителен учебен предмет религия [4, 
64], въпреки че „в редица европейски страни учениците задължително изучават Религия“ [4, 61] и въ-
преки Препоръката на комитета на министрите на съвета на Европа от декември 2008 г ., ратифи-
цирана от всички държави-членки (включително и България), в която се препоръчва осъществяване-
то на обучение по религия на ниво задължително образование [5, 31], у нас от 2003 г ., когато пред-
метът Религия е въведен за изучаване като ЗИП, няма повече развитие по този въпрос . А християн-
ството наистина има какво да даде, и то много, в областта на общата култура, нравствеността и 
просперитета на индивида и обществото . 

Така на практика единственото религиозно образование, което се реализира у нас за повечето 
подрастващи, е неформалното, осъществявано чрез семействата на вярващи, религиозните общно-
сти и медиите . Тази ситуация императивно се нуждае от промяна . 

 y Промяна на подхода на възпитание от страна на християнските родители и духовници
със сигурност тези, които са най-заинтересовани от осъществяването на религиозното възпи-

тание, са родителите християни и след тях – духовниците . Те са и ключовите фигури, най-отговор-
ни от всички за това . Родителите са свидетели как порастването на децата им не е непременно из-
растване с вярата, дори не с християнските ценности . В такива случаи обикновено винят себе си, 
че са се провалили . В крайна сметка те са хората, които биха постигнали най-добри резултати във 
възпитанието на ценности, ако намерят верния път към своите деца . Особено важно е да разберат, 
че „сега е вече невъзможно да се възпитават подрастващите така, както е правено преди… В днеш-
но време трябва да се намерят нови начини, за да се съживи по комуникативен път религиозното из-
мерение на човешкия живот . Двехилядолетната история на християнството сама по себе си е при-
мер за това, как отново и отново да се правят опити да се проучи основно възможността за водене 
на християнски живот от отделния човек и от обществото“ [2, 38] .

На първо място, християнските родители и възпитатели е необходимо да осъзнаят, че и днес, „в 
епохата на Новия модернизъм, религиозното възпитание трябва да изхожда от това, че религията 
е възможна за детето . Основният опит на детето, този неосъзнат копнеж за помощ, закрила и си-
тост създават у всеки човек предпоставка за това“ [1, 32] . Затова не бива да престават да се надя-
ват и да полагат усилия, макар и да е трудно . 

На следващо място, от тях се изисква да се опитват да разбират колкото може по-добре своите 
деца, без да ги осъждат . „личностната и социална значимост за проблема за формиране на ценности-
те като морални ориентири в поведението на подрастващите протича в условията на своеобраз-
на ценностна криза в съвременното общество . симптомите на кризата произтичат от различни 
фактори, включително от глобализацията и влиянието на медиите . сред тях са неяснота на нова-
та житейска парадигма, личните приоритети, собствената ценностна идентичност, липса на на-
ционален ценностен консенсус, проявяван ежедневно в посланията на медиите… В . П . Зинченко кон-
статира, че хх век може да бъде признат за рекорден по загуба на общочовешки ценности и смисли .“ 
[6, 96] . Объркващите и противоречиви послания, които по различни канали възприемат подраства-
щите, ги поставя в много по-трудна ситуация от тази, в която са били родителите им . Те се нуж-
даят от разбиране и приемане . 

следва постоянно продължаващият диалог между родители и деца, който може да бъде осъщест-
вен по метода на срещата . „Педагогиката на срещата“ е развита от Вернер лох [1, 43-44], който 
представя понятието „среща“ между различните възгледи чрез следната схема: срещата се осъщест-
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вява по пътя на живота; за срещата е характерна изненадата; срещата винаги предизвиква „впечат-
ляване“; в срещата се крие един „упрек“; срещата се нуждае от потвърждение . Такъв подход в диску-
сиите между родители и деца, лишен от налагане и всякакво насилие, подготвя детето да се среща по 
същия начин с други хора извън семейството си . 

За своето обучение е препоръчително родителите да проявят самоинициатива и да изучават са-
мостоятелно материали или да се включват в курсове като „Училище за родители“, „Трениране на 
успешни родители“, „Ненасилствена комуникация“ и други подобни . 

 y съдействие от страна на обществото
В тесен смисъл обществото за ученика е училището . морална отговорност на учителя е да под-

помага семейството при отглеждането и възпитанието на детето, да уважава ценностите на ро-
дителя и правото му да взема решения за него [3, 63] .

Това, което стои пред обществото като предизвикателство, нуждаещо се от спешна реакция, е 
формулирано много добре от лилия лозанова във връзка с разсъжденията й за наличието в цялата сис-
тема на модерната цивилизация, която продуцира свръхинформация, на проблем, свързан с „вечните 
ценности“ .[6, 144] според нея този проблем трябва да бъде поставен ясно и остро, защото поредно-
то поколение навлиза в живота с морална система с неясно съдържание, обусловено от неспособност-
та на училището или семейството в контекста на новите реалности да се справят сами в сложния 
процес на предаване на общочовешките нравствени устои . като отхвърля ефикасността на предо-
хранителната концепция за предпазването на подрастващите от вредните влияния на медиите, тя 
изтъква необходимостта цялото общество да осъзнае, че подрастващите се нуждаят от цялостна 
концепция за подготовка в информационния свят . „медийното образование от десетилетия е част 
от системата на образование във водещи страни в света . Неговата цел е да създаде нов тип компе-
тентности, които да помогнат на младите хора да използват необятните медийни ресурси както 
за себеразвитие, така и за изграждане на един нов свят . Обаче в него нека да бъде актуален не само ци-
фровият дневен ред, а приоритетен да е ценностният .“ [6, 144] .

Необходима е активна гражданска позиция от страна както на специалисти, така и от всички 
граждани на нашето общество, които желаят да помогнат на младите в тяхното формиране . В край-
на сметка всички ние изковаваме своята съдба като народ, макар и всеки да участва по различен начин . 

Заключение
Темата за християнските нравствени ценности и тяхното формиране в днешно време се нуж-

дае от актуално изследване, защото времето се променя бързо и вчерашната ситуация е различна 
от днешната . Търсенията в областта следва да се задълбочат и конкретизират, за да има по-голяма 
практическа полза . Нужно е също повдигането на голям обществен интерес по темата . 

В днешното плуралистично общество гласът на християнството е един от многото гласове, кои-
то звучат около нас . Идващо от древността, то предлага изпитаните си ценности и сега . христия-
ните са ги приели и ги предлагат както на своите деца, така и на обществото като цяло . Предложение-
то означава молба за отговор . То е солидарност с другите и зависимост от тяхното внимание . 
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Abstract: The article presents the COST Action „The digital Literacy and Multimodal Practices of Young 
Children (digiLitEY)“ that creates an interdisciplinary network to examine how young children’s literacy 
development is being shaped by changes brought about by the digitization of communication . There is a need for 
transforming the skills and literacies needed by even the youngest children to be competent actors in the world 
while, at the same time, challenging the efforts of parents and teachers to support their learning . The author is a 
member of Management Committee of the project and presents Bulgaria in it . The article shows the main goals of 
the Action, duration, working groups . it is also presented the first results of the Action and author’s research of the 
theme of digital literacy of young children . 
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Безпрецедентното развитие на информационните и комуникационни технологии изисква нов 
вид компетентности и поставя на дневен ред оценката на степента за адекватен отговор на но-
вите предизвикателства . с още по-голяма отговорност е необходимо да се търси въздействието на 
дигиталните технологии върху децата, от една страна, а от друга – начина, по който децата ги из-
ползват . Дигиталната грамотност е важен елемент от уменията, които трябва да притежава съ-
временният човек, за да бъде конкурентен в дигиталната епоха . 

Дигиталната грамотност се изразява чрез придобиването на умения, включително традицион-
ни умения, свързани с четене на печатен текст, но също и се свързва с използването на дигитални 
технологии . Тази категория се свързва също и с умения по придобиване, използване и създаване на зна-
ние . Значението на дигитално създадените текстове е мултимодално – обикновено се конструира 
чрез комбинация от думи, движещи се обекти, икони, изглед на екрана и т .н . Дигиталната грамот-
ност се дефинира като социална практика, която включва четене, писане и мултимодално формира-
не на смисъла чрез употребата на дигитални технологии . [4] . 

мултимодалността може да се разглежда като представяне, комуникация, взаимодействие, про-
изтичащи от множество режими, всичките водещи до откриване на значение .

малките деца растат в силно технологизирана среда в Европа . В цяла Европа в момента има не-
достиг на научни данни относно степента, обхвата и възможностите на използването на новите 
мултимедийни устройства в ранна детска възраст в семейството и в общността . Наличните дан-
ни са концентрирани в няколко страни . За възрастовата група от раждането до осем години има 
сравнително малко изследвания в областта на дигиталната грамотност и мултимодалните прак-
тики . В своя доклад от 2013 г . Eрщад и Амдам от Експертната група по въпросите на грамотност-
та заключава, че има спешна нужда от разработване на единна програма за научни изследвания в тази 
област [1] . Бързите темпове на технологични промени създават необходимост от сформирането на 
единни изследователски мрежи, които да проучат и да реагират гъвкаво на възможностите за учене 
на съществуващите и на нововъзникващите комуникативни технологии . 

Осъзнавайки факта, че ранните години на децата осигуряват изключително важни основи за гра-
мотността и способността за учене през целия живот, екип от Университета в Шефийлд реша-
ва да инициира дейност (Action) чрез Европейската COST рамка за европейско сътрудничество в об-
ластта на научните и технически изследвания (European Cooperation in science and technology), чрез 
която да се гарантира политика за ранното обучение и практика в страните от Ес . Акцията „Ди-
гиталната грамотност и мултимодални практики за малки деца“ (The digital literacy and multimodal 
practices of young children (digiLitEY) цели да подготви най-малките граждани с уменията и познания-
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та, необходими в дигитално-медийната ера . 
Акцията се опитва да запълни празнината в знанията в тази област чрез изграждане на мрежа за 

съвместни изследователски проекти, които да споделят опит и да развият координирани програми 
за научни изследвания . 

Основната цел на Акцията е да се създаде интердисциплинарна мрежа, която да изследва форми-
рането на дигитална грамотност и мултимодални практики при малки деца на възраст от 0-8 го-
дини в епохата на нови медии и да открият пропуските в знанията в тази област . с Акцията ще се 
подмогне координацията на европейските изследвания и ще се насърчат иновативните възможнос-
ти за бъдещи изследвания . 

Акцията „Дигиталната грамотност и мултимодални практики за малки деца“ е с продължител-
ност от 24 .04 .2015 г . до 23 .04 .2019 г . Включва участници от 36 страни от широк спектър от дисци-
плини, включително: приложна лингвистика; детски проучвания; детска литература; информати-
ка; културни изследвания; ранно детско образование; информационни науки; език и литература; про-
учвания на медиите; психология; социологически проучвания . Този интердисциплинарен подход е от 
съществено значение за изграждането на знания в областта на мултимодалните практики при мал-
ки деца . мрежата интегрира интердисциплинарни и междукултурни подходи на своите членове, за 
да произведе серия от тематични научни открития по отношение на ранната грамотност в стра-
ните от Ес . Подходът е важен, за да бъде разбран напълно динамичния характер на комуникацията в 
дигиталната епоха . мрежата също така ще определи нови методики за работа с малки деца и ще пре-
достави теоретична рамка, която обхваща опита на дигиталната грамотност във всички нейни из-
мерения – у дома, в училище, библиотека, детска градина и т .н .

Акцията подпомага изследователи в начален стадий на тяхното професионално развитие (Early 
Stage Researchers (ESR), като по този начин се опитва да увеличи своя капацитет . Важен елемент от 
дизайна на Акцията е връзката с научната политика и нейните агенти, чрез които да се гарантира 
влияние върху политиката и практиката по отношение на подкрепата на родителите, ранното об-
разование и неформалното образование в музеи, библиотеки и обществени пространства . 

Задачите, които произхождат от целта, са [3]:
 y събиране и синтез на научните изследвания: Идентифициране на съществуващите европейски 

изследвания по темата и поставянето им в международен контекст . Очаква се да бъдат създа-
дени критични коментари на тези научни изследвания и да бъдат публикувани във водещи на-
учни списания . Подходът включва използването на ключови основни принципи за разглеждане 
на конкретни технологии, като се има предвид и бързо променящия се характер на областта .

 y Определяне на бъдещи казуси за научни изследвания: Развитието на програми за научни изслед-
вания, които са необходими, за да се постигне напредък на европейските научни изследвания във 
всяка една от тематичните области .

 y Изследване на националните култури, политики и практики по отношение на дигиталната 
грамотност в ранна детска възраст . Ще бъдат анализирани ключови европейски и национални 
правителствени документи и публикации . 

 y Изготвяне на препоръки за политиците: Всяка работна група ще предостави информирани и 
аргументирани предложения за бъдещото развитие на политиката . 

 y Да се осигурят средства за изготвяне на съвместни европейски интердисциплинарни изследвания 
на дигиталната грамотност в ранна детска възраст и мултимодални практики у дома, в общно-
стите . Това ще позволи на изследователите от страните в Акцията колективно да определят 
пропуските в знанията, да насърчат координираните и съвместни научни изследвания .

 y Да се идентифицират възникващите дигитални технологии и приложения, свързани с малки-
те деца и да се оценят техните силни и слаби страни, с цел нови бъдещи изследвания, полити-
ка и практика .

 y Да се идентифицират най-добрите практики в ученето и постигането на дигитална и мул-
тимодална грамотност и обучението в детските градини и началните училища в цяла Евро-
па чрез анализиране на съответните научни изследвания . Да се проследят последиците за поли-
тиката и практиката, да се определят практическите и теоретични възможности за учите-
лите и всички обучаващи .

 y Да се обменят знания за подходящи методологии и етични въпроси, свързани с изследванията 
в ранна детска възраст на дигиталната грамотност и мултимодални практики и насърчаване 
на иновациите в тази област .
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 y Да се осигури обучение за начинаещите изследователи и да се засилят връзките между тях и 
утвърдени експерти в областта .

 y  Да се ангажират активно заинтересованите страни, включително политици, родителски гру-
пи и детската медийна индустрия, да се внедрят резултатите от научните изследвания в об-
ластта на политиката, на практика, в учебните програми, в педагогиката и обучението . 

структура . Акцията се изпълнява от Управителен комитет (Ук, Management Committee), чиято 
роля е да участва в дейностите и да дава препоръки за бъдещи действия . също така Ук следи разви-
тието на изследователските проекти и политическите препоръки, произтичащи от тях . Друг ор-
ган за управление в Акцията са Ръководните групи (Steering Groups), които следят за изпълнението 
на всички цели, както и определят дневния ред на заседанията .

Проф . Джаки марш от Университета в Шефийлд е ръководител на Акцията „Дигиталната гра-
мотност и мултимодални практики за малки деца“ . Нейните интереси са от областта на детска-
та култура, играта и грамотността в дигиталната ера . Тя е ръководител на множество научноиз-
следователски проекти, свързани с достъпа на децата до нови технологии и техните умения за диги-
тална грамотност, знания и разбиране . също така се интересува от начина, по който родителите/
настойниците и други членове на семейството подкрепят децата в използването на новите тех-
нологии, както и проучва учителски практики в тази област . Проф . марш изследва и до каква сте-
пен промените в играта на децата се дължат на развитието на медиите, технологиите и търгов-
ската политика .

Изследването се фокусира върху пет конкретни области, които са идентифицирани като те-
ми, като всеки участник е член на поне една работна група (Working groups, WG) . Всяка работна гру-
па формулира свои задачи .

Работни групи

WG 1: Дигитална грамотност вкъщи и в общности (WG1: digital literacy in homes and communities) . 
Работната група има следните цели:

 y да идентифицира текущото състояние на академични знания в областта;
 y да идентифицира начина, по който медиите във всяка участваща в Акцията страна от Евро-

па отразява темата;
 y  да анализират резултатите от научните изследвания в областта;
 y да се идентифицират ключовите изследователски въпроси в областта за бъдещо проучване;
 y както и да се дефинират ключови послания за политиците;

Работната група трябва да анализира изследвания, свързани с родителска подкрепа на развитие-
то на дигиталната грамотност при децата . Тя ще разгледа въпроси за дигиталното разделение и за 
влиянието на социално-икономически статус, етническа принадлежност, идентичност (например 
бежанец/имигрант /местен), пол, език, физическа способност за развитие на дигиталната грамот-
ност . Тя ще проучи и нововъзникващите технологии и тяхното влияние върху ранните години на 
детството . Тя ще проучи състоянието на дигиталната грамотност в ранна детска възраст в евро-
пейските култури . И накрая, РГ ще определи бъдещия план за научни изследвания в тази област и ще 
проучи последиците за всички области, свързани с темата, така че да даде препоръки за политиките 
по отношение на образованието, родителството и медийната индустрия .

WG 2: Дигитална грамотност на малки деца в училище и неформална учебна среда (WG2: digital 
literacy in early years settings, schools and informal learning spaces) . Цели:

 y Да се определи състоянието на знанията в областта в цяла Европа .
 y Да се идентифицират образователни политики на всяка от участващите страни по отноше-

ние на дигиталната грамотност в ранна детска възраст във формална и неформална среда за 
учене .

 y Да се определи влиянието на резултатите от научните изследвания за европейското разви-
тие на ранното образование и грижите за детето, за педагогиката и за обучението на учители .

 y Да се идентифицират най-добрите практики от научната литература .
 y Да се идентифицират ключови изследователски въпроси в областта за бъдещо проучване .
 y Да се идентифицират ключови послания за политиците .
 y Работната група трябва да определи текущото състояние на знанията за дигиталната гра-
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мотност в ранна детска възраст и мултимодални практики в училище и в неформални прос-
транства за учене като музеи и библиотеки . Тя ще разгледа настоящите политики в страни-
те-участнички по отношение на изследваната тема, ще синтезира изследвания и добри прак-
тики в областта на обучението на учителите за дигиталното бъдеще, както и ще определи 
бъдещия план за научни изследвания в тази област .

WG 3: Четене и писане на екрана (WG3: Reading and Writing on Screen) . Цели:
 y Да се определи състоянието на знанията в областта в цяла Европа . 
 y Да се разработи теоретична рамка за разбиране на работата на децата с мултимодални тек-

стове .
 y Да се идентифицират ключови изследователски въпроси в областта за бъдещо проучване .
 y Да се идентифицират ключови послания за политиците .
 y Работната група ще определи текущото състояние на знанията в областта . Тя ще синтези-

ра изследвания върху качеството и употребата на електронни книги и върху писането и мул-
тимодалния дизайн при използването на таблети . Работната група ще разработи нови тео-
рии за ранно четене и писане в дигиталната епоха, както и ще определи бъдещия план за науч-
ни изследвания в тази област .

WG 4: Онлайн практики на дигиталната грамотност на малки деца и тяхната взаимовръзка 
с офлайн практиките за ограмотяване (WG 4: Young children’s online digital literacy practices and their 
relationship to offline literacy practices) . Цели:

 y Да се определи сегашното състояние на знания в областта в цяла Европа .
 y Да се разработи теоретична рамка за изследване връзката между онлайн и офлайн практики на 

детската дигитална грамотност .
 y Да се идентифицират ключови изследователски въпроси в областта за бъдещо проучване .
 y Да се идентифицират ключови послания за политиците .

WG 5: методология и етика на изследванията в областта на дигиталната грамотност (Working 
Group 5: Methodologies and ethics for research on digital literacy) . Цели:

 y Да се определят методологиите, използвани досега в цяла Европа, по отношение на дигитална-
та грамотност .

 y Да се идентифицират иновативни методологии .
 y Да се проучат етичните въпроси, които възникват в областта на изследванията на дигитал-

ната грамотност в ранните години на детството и да се разработят указания за изследова-
телите .

 y Да се идентифицират ключови послания за политиците .
събитията и дейностите на COST Акцията се реализират чрез конференции и събития; срещи; 

краткосрочни научни мисии и тренировъчни школи . От стартирането на Акцията до настоящ-
ия момент (юли 2016 г .) са проведени 3 срещи – първата, запознаваща с правилата и изискванията на 
COST – на 24 април 2015 г . в Брюксел (Белгия), втората – 19-20 октомври 2015 г . в Талин (Естония), съ-
четана с участие в конференцията „Информационна грамотност“, третата на 17-18 март 2016 г . в 
ларнака (кипър) . 

Публикациите на COST Акцията „Дигиталната грамотност и мултимодални практики за мал-
ки деца“ са предназначени за четири групи заинтересовани: детската медийна индустрия, родите-
ли, политици, учители . 

Първи резултати от COST Aкцията „Дигиталната грамотност и мултимодални практики за 
малки деца“

До юли 2016 г . могат да бъдат отчетени 8 проведени краткосрочни научни мисии (Short Term 
Scientific Missions (STSM’s); една тренировъчна школа (Training School; Braga, Portugal, юни 2016); три 
работни срещи (на 7-8 ноември 2016 г . предстои четвъртата среща в Прага, Чехия) .

Разработен е сайт на Акцията, който е функционален и изключително информативен . 
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Фигура 1. Начална страница на сайта на COST Aкция IS1410 http://digilitey.eu

Вече е наличен и блог, темите, в който са многообразни и свързани с най-актуалните новини от 
дигиталните технологии и детското потребление .

Фигура 2. Най-новите течения в приложенията за игра – публикация от блога

Вече е създадена база данни за изследователската методология . с методологията е свързана и ан-
кетата проведена сред родители, учители и медии и публикувана в блога на Акцията [5] . „как се про-
меня детската игра в дигиталната епоха? Променят ли се основни аспекти на детската игра или 
много аспекти на играта остават същите?“ са част от въпросите на анкетата . 

В наскоро проведено изследване се вижда, че децата под 5 години използват мобилни приложения в 
своята игра . Изследователският екип си задава въпроса как трябва да бъдат изследвани децата, кои-
то играят на мобилни устройства; как да се проследи играта с приложенията и как да се изследва 
творчеството . Екипът наскоро публикува статията „Дигитална игра: нова класификация“ . Авто-
рите адаптират типологията за проучване на играта, разработена от Боб хюджис през 2002 г ., ка-
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то установяват, че типовете игри, които наблюдава хюджис също могат да бъдат идентифицира-
ни и в дигитален контекст . Те стигат до заключение, че „това, което се променя в дигитална среда, 
не е толкова типа игра, а природата на тази игра“ [2], играта се мести в пространството (физиче-
ски и виртуално) и времето (диахронно и синхронно) по различен начин от пред-дигиталната ера . И 
още един извод, който се налага от това проучване, въпреки тези времеви-пространствени проме-
ни, децата все още играят с въображение и творчество .

Една от големите теми, които са обект на COST акцията, е за родителския контрол и за време-
то, което детето може да прекарва, играейки на таблета/мобилния телефон . Формулират се различ-
ни препоръки за родителско поведение спрямо режима за работа с дигитални технологии при малки 
деца от 0 до 8 години .

1 hour 19 minutes
hours on a weekday

1 hour 23 minutes
hours on a weekend day

Фигура 3. Време за използване на таблет от 5-годишни деца

Дигиталната грамотност и мултимодални практики за малки деца – българският опит
През м . ноември 2016 г . в Прага, Чехия се организира ECREA preconference: STREAM – digital Literacy 

of Young Children“, на която авторът на настоящата статия ще представи доклад „Дигиталната 
грамотност на малките деца – мисията е възможна“ (digital literacy of young children – the mission is 
possible), в който е описан опита на България в тази област . Представени и анализирани са Законът за 
предучилищното и училищното образование; Националната стратегия за въвеждане на ИкТ в бъл-
гарските училища, както и други документи, отнасящи се до дигиталната грамотност на децата . 
Проучени са добрите практики, които са представяни през годините в научно-практическия форум 
„Иновации в обучението и познавателното развитие“ . 
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LApBOOK AS A MEANS Of ENHANCING COGNITIVE ACTIVITY Of STUDENTS fROM 
pRIMARY SCHOOL
Snezhana Lazarova Stoyanova1, Maria Ivanova Avramova2

1„Episkop K. preslavski“ Shumen University, city of Shumen
2„Yoan Eksarh Balgarski“ High educational school, city of Shumen

Abstract: Before modern education today stands an important and responsible task – to prepare a new 
generation of people – active and inquisitive . This requires teachers to constantly seek new forms, methods, 
means of training . The lapbook is a relatively new interactive tool that enters the Bulgarian school . it can be used 
for a different purpose – in the utilization of new educational content in generalization and systematization of 
knowledge and skills of students in a particular topic, on presentation of the results of project activity . using the 
lapbook in education contributes to increasing the interest and cognitive activity of students from primery school 
to develop their creativity and creative thinking . 

Keywords: lapbook, primary school, education, cognitive activity

Извършваната понастоящем реформа в българското образование е съпроводена с целенасочена и 
упорита работа за решително подобряване на обучението и възпитанието на учениците . Това изис-
ква усъвършенстване на всички звена в системата на образованието: неговото съдържание, организа-
ционни форми и методи на обучението . Училището трябва да дава на учениците не само знания, но 
и да изгражда творчески личности с придобити умения за самостоятелност и креативност, които 
могат да се ориентират във възникващите проблеми, да се справят с трудностите и възникващите 
противоречия, да вземат решения . Това налага учителите да търсят непрекъснато нови форми, ме-
тоди, средства на обучение, които да провокират активно участие на учениците в учебния процес . 
Активността на ученика при обучението носи различни акценти . Тя може да бъде насочена към овла-
дяване на нови знания, към решаване на познавателни задачи, към разрешаване на проблеми, към фор-
мулиране на идеи и търсене на нови пътища за тяхната реализация . Активната познавателна дей-
ност се характеризира преди всичко с интензивна мисловна дейност и целенасоченост при изучава-
не на даден предмет, обект, явление или събитие,с воля за преодоляване на трудностите при реша-
ването на поставените задачите . според м . И . Данаилов [2] предпоставка за активността на все-
ки ученик е интересът . Затова от съществено значение е „да се открият пътищата за провокиране 
на неговия интерес, да се създаде необходимата познавателна мотивация за съзнателна и резултат-
на работа, която се изгражда върху потребността от разбиране, осмисляне, от получаване на зна-
ния за действителността“ [3] .

В училище познавателният интерес е насочен към познанието, към получаването, овладяването 
и прилагането на знания, свързани с дадено учебно съдържание . създаването на емоционална атмос-
фера в учебния процес съдейства за активизиране на учениците, за разгръщане на знанията им и за-
силване на техния интерес . Той е свързан със създаването на положително отношение към изучава-
ния предмет, със самостоятелно активно и целенасочено търсене на най-добрите пътищаза реша-
ване на поставените познавателни и практически задачи, с постигането на успех . По този начин се 
съдейства и за развитие на редица качества – активност, целеустременост, стремеж към постига-
не на набелязаните цели .

Познавателният интерес е надежден тогава, когато се използват средства, развиващи обучение-
то, съдействащи за личностноторазвитие на учащите . За да се стимулира интереса на учениците 
към дадена тема, тя трябва да се представи по увлекателен, занимателен начин . Занимателността 
се явява в „качеството на стимул на познавателния интерес“ [4] . Тя допринася за по-доброто про-
тичане на познавателните процеси у ученика, активизира неговото мислене, засилва емоционалното 

гл. ас. д-р Снежана Лазарова Стоянова1, мария Иванова Аврамова2

1Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
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ЛАПБУКъТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА 
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отношение към предмета . Представянето на учебното съдържание по нов, занимателен и непознат 
до момента начинповишава вниманието на учениците и се явява предпоставка за проява на позна-
вателния интерес . Той поражда активност и на свой ред повишаването на познавателната актив-
ност укрепва и задълбочава познавателния интерес [4] .

В този смисъл от особена важност е какви методи, средства и форми на обучение да се изберат, 
за да бъде ученикът не само самостоятелен, но и активно въвлечен в познавателна дейност, свързана 
със запознаването с природната и общестената среда .

Една възможност да се осъществи това предоставя лапбукът – едно сравнително ново интерак-
тивно средство, което навлиза в българското училище . 

Думата лапбук произлиза от англ . lapbook, което дословно се превежда като „сгъваема книга“ (lap – 
сгънат, book – книга) или това е малка сгъваема информационна книжка, в която са събрани всички ма-
териали по дадена тема . За първи път терминът „лапбук“ е въведен от Tammy duby – майка и писател-
ка от Вирджиния, която систематизира информацията по дадена тема в малка папка, за да я използва 
при обучението на децата си . Тъй като самата книжка е малка и може да се събере на коленете на всяко 
дете, тя я нарекла лапбук[5] . Така той навлиза в американската образователна система, и най-вече в до-
машното образование – Homеschooling – с цел да се представи по увлекателен начин изучавания мате-
риал . Информацията в тази интерактивна книжка се представя чрез няколко малки сгъваеми книжки – 
„мини книжки“ и други материали, които са подчинени на една обща тема . В лапбука чрез различни под-
вижни елементи – отварящи се прозорци, врати, джобове, разтварящи се или сгъващи се листи и др . се 
представя необходимото за усвояване учебно съдържание по дадена тема . В тези подвижни елементи 
могат да се поставят рисунки, кратки текстове, гатанки, стихотворения, пъзели, картини, игри и др . 
По този начин се привлича вниманието на детето и се провокира интереса му както към самата книж-
ка, така и към информацията в нея . Така представен – по интересен и забавен начин, учебният матери-
ал се запомня по-лесно от учениците, затова считаме, че лапбукът може да намери приложение и в бъл-
гарското начално училище .Той може да се използва с различна цел – при усвояване на ново учебно съдър-
жание, при обобщаване и систематизиране на знанията и уменията на учениците по определена тема, 
при самостоятелна работа, при представяне на резултати от проектна дейност . 

с цел да се повиши интереса у децата към изучаваните теми и да се провокира тяхното актив-
но участие в учебния процес, за първи път използвахме лапбук в урок за обобщаване и систематизи-
ране на знанията на учениците, свързани със свойствата на въздуха и водата . Занимателният и не-
познат до този момент начин, по който беше припомнено вече изученото учебно съдържание, пре-
дизвика интерес у учениците и те изявиха желание да получат повече информация за начина на под-
готвяне на тази малка информационна книжка и за нейното приложение по други теми . В резултат 
на това се повиши и тяхната познавателна активност към изучаваните теми, свързани с природа-
та и обществото в следващите часове .

В дидактическата литература познавателната активност е насочена към постигане на опреде-
лени цели в процеса на трайно усвояване на учебното съдържание . В развитието на познавателна-
та активност се различават две равнища – възпроизвеждаща и творческа активност . Възпроизвеж-
дащата активност се базира главно върху подръжателната дейност – безусловно и точно възпроиз-
веждане на знания, навици, без собствено мнение, инициатива [4] .

 Използването на лапбука в учебния процес съдейства за развитие на второто равнище – твор-
ческата активност у децата . Тя е свързана със способността да виждат нови проблеми в позната-
та ситуация, да представят нови функции на познат обект, предмет, явление, да комбинират по-
рано известни начини за решаване на дадена задача и да създадат оригинален начин за представяне на 
решение, различен от използвания до сега в часовете[по 4] . Именно поради това, учениците трябва 
да знаят последователността, която трябва да следват, за да могат да изработят самостоятелно 
своя лапбук, без пряката помощ на учителя .

За целта е необходимо да се изяснят особеностите на всеки един етап от работатапри създава-
нето на лапбук [по 1]:

 y избор на тема – лапбук може да бъде направен за всяка тема, свързана с природната и обществена-
та среда – за растенията, за животните, за празниците на страната, за сезоните, за природни бед-
ствия, за известни личности, за важни исторически събития и др . Информационната книжка може 
да обхваща една обща тема или да е само за част от нея – например при запознаване с природната 
среда темата може бъде „Животните около нас“ или да се конкретизира – „Домашни животни“, а 
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може да се сведе до конкретен представител напр . „Пчела“; при запознаване с обществената среда – 
темата може да бъде „Битови празници“ или да се конкретизира празника – „Георгьовден“ . За уче-
ниците от трети-четвърти клас, е препоръчително темите да бъдат по-конкретни, с цел да за-
дълбочат познанията си за даден обект, предмет, личност, явление, събитие . 

 y съставяне на план на лапбука – това е най-продължителният етап от подготовката . Тук се опре-
делят подтемите или основните въпроси, задачи – всяка, от които трябва да има ясна цел . В на-
чалото, когато учениците все още нямат достатъчно натрупан опит за изработване на лапбук, 
е необходимо да се предложат конкретни въпроси/задачи, които да подпомогнат тяхната подго-
товка . Например по темата Домашни животни – примерните въпроси, задачи могат да бъдат: 
кои животни са домашни; къде живеят те; кои са техните малки; какви грижи се полагат за до-
машните животни; какво получаваме от тях; гатанки или стихотворения за някои от предста-
вителите и любопитни факти . съобразявайки се с поставените задачи, учениците подбират са-
мостоятелно информацията, която ще се използва . Нейното систематизиране, обема и начина, 
по който ще се представи зависи от възможностите и способностите на всеки ученик . Изпъл-
нението на конкретните задачи се реализира чрез отделни малки книжки или елементи(пликове, 
цветя, отварящи се прозорци и др .), които учениците сами избират в следващия етап . Въпреки, 
че няма ограничения за броя елементи, трябва да се има предвид, че препоръчителната големина 
на лапбука е картон/лист с размер А3/А4, в който могат да се поставят 7-9 различни елементи, 
т .е . необходимо е при съставянето на плана броят на задачите да е съобразен с това .

 y създаване на модел на лапбука – рисува се или се чертае схема на лапбука (визуализира селапбу-
ка); обмисля се разположението на всеки един елемент, начина на представяне на въпросите и 
задачите, определени в плана (текст, игри, познавателни задачи, пъзели, схеми, лабиринти, ре-
буси и др .), както и избраните вече елементи – джобчета, прозорчета, хармоники, мини-книж-
ки, въртящи кръгове, картички, отварящи се страници, цветя, пликове и др .Именно на този 
етап учениците разгръщат своя творчески потенциал, представят идеята за своята инфор-
мационна книжка според вижданията, възможностите и интересите си;

 y изработване на лапбука – на този етап се изработва лапбука – подготвя се книжката, изготвят 
се елементите и се поставят на вече определените в предходния етап места . За целта са необ-
ходими картон/лист А3/А4, цветна хартия, цветни моливи, лепило, ножица и др ., подготвени-
те вече елементи и систематизираната информация . могат да се използват интернет-ресурси 
с готови шаблони и идеи за лапбук, които да улеснят работата на учениците . Такива ресурси са:

 y http://slunchicata .weebly .com/105110721087107310911082--lapbook .html – елементи за принтиране
 y http://www .homeschoolshare .com/typeitin_lapbook_templates .php – елементи за лапбук
 y https://www .scribd .com/doc/40921587/foldables – модели на елементи, които могат да се из-

ползват в лапбука
 y https://www .pinterest .com/thesetemptents/lapbooks-and-lapbook-elements/ – идеи и елементи за 

лапбук
 y http://www .homeschoolshare .com/index_lapbooks_master_list .php- примерни модели на лапбук 

по различни теми (английски)
 y http://www .elsa-support .co .uk/feelings-lapbook/ – лапбук

след този етап лапбукът е готов и може да се използва в процеса на обучение .
Веднъж работили с лапбук в часовете, учениците проявяват интерес и желание впоследствие са-

ми да изготвят свои информационни книжки по други теми, свързани с природната и обществената 
среда . Доказателство за това е изработеният от всеки ученик лапбук, по различни теми от учебно-
то съдържание (сн . 1 и сн . 2) . Така създаденият вече интерес, съдейства за проява на познавателна ак-
тивност у учениците към предпочитани от тях теми от учебното съдържание . 

Това дава възможност за развитие на творческите способности на учениците, защото в хода на 
своята самостоятелна работа при изготвянето на лапбука, те сами съчиняват гатанки или кратки 
стихотворения,изработват елементите, подбират необходимата информация, снимки, схеми и оф-
ормят своята информационна книжка . По този начин се формират и редица умения – да планират 
работата си, да търсят и систематизират информация, да изразяват и представят свои мисли чрез 
различни средства . Така използването на лапбука в учебния процес създава условия за развитие на ли-
чността, за повишаване на познавателна активност и мотивация за учене, превръща ученика в ак-
тивен участник в образователния процес . 
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Фигура 1. Снимка – Лапбук Човешкото тяло

Фигура 2. Снимка – Лапбук Шумен – моят роден град

лапбукът на всеки ученик е оригинален и различен, дори да се работи по една и съща тема (сн . 3 и 
сн . 4 – тема „Витамини“), тъй като той е направен според интересите, възможностите и способно-
стите на ученика . Това е един продукт, който по своему е уникален, защото е резултат от самос-
тоятелната работа на всеки един ученик .

Фигура 3. Снимка – Лапбук Витамини 1

Фигура 4. Снимка – Лапбук Витамини 2
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При създаването на своя лапбук учениците влагат много усилия, затова те го пазят, с гордост го 
показват на съученици, приятели, родители, с готовност разказват по него и по всяко време могат 
да си припомнят включената в него информация (фиг . 5) . Впоследствие всеки може да допълни лапбу-
ка си, тъй като той е една „отворена книга“ и винаги може да се добави нещо ново и по-интересно .

Фигура 5.

Всеки ученик, когато види положителни резултати от своята работа, до които е достигнал с 
усилия, с преодоляване на трудности, изпитва задоволство, радост от познанието и удовлетворе-
ние от направеното .

От казаното дотук можем да обобщим, че използването на лапбука в образователния процес има 
редица предимствата:

 y провокира познавателния интерес и активност на учениците;
 y дава възможност учениците да задълбочат познанията си за природната и обществената сре-

да съобразно своите възможности и интереси;
 y съдейства за трайно запомняне и систематизиране на информацията по дадена тема;
 y съдейства за формиране на умения у учащите самостоятелно да търсят, подбират и предста-

вят информация;
 y създава предпоставки за развитие на творческите способности на учениците, на тяхната кре-

ативност и въображение .
В заключение можем да кажем, че използването на лапбука в образователния процес създава усло-

вия за активно включване на учениците в разнообразни учебни дейности, съдейства за повишаване 
на познавателния интерес, влияе положително на познавателната активност на учащите, стиму-
лира тяхното творческо мислене и дава възможност за реализиране на нестандартни идеи .
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* Публикацията отразява данни в рамките на проект „Хетеротопия на здравето при население в ре-
продуктивна възраст“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Abstract: in preparing 19 years old people to deal with life in a complex society, it is important schools to 
organize good programmes for preventing the mental health . The ecological approach is one of these possibilities . 
Some results connected with beliefs of 19-years old young people about their health are reported here . Social, 
physical and economic environments are the most important factors which influence the health of young people . 
Among them the health education is uniquely positioned . data from the research conducted support this statement . 
Young people need to be better informed about the specifics of health and diseases . 

Keywords: healt, education, belief, appraisal
 

съвременният начин на живот се характеризира с повишени равнища на стреса, което от своя 
страна е предпоставка за отклонения в здравния статус с най-различен характер – от повишаване 
на кръвното налягане и холестерола до наднормено тегло и диабет . Оказва се, че едно заболяване ви-
наги води до повишаване на риска от други . Ето защо за преодоляването на опасността от общи за-
болявания здравното възпитание на подрастващите и младите хора в рамките на средното общоо-
бразователно училище е особено необходимо . същевременно проучването на практиките в училища-
та доказва съществено разминаване между потребностите и реалността . Затова споделеното от 
19-годишните ученици за тяхното здраве и здравословния стил на живот се оказва ценен източник 
на информация за усъвършенстването на педагогическата практика .

В настоящия доклад ще бъдат представени част от резултатите от анкетно проучване с 35 
ученика, завършващи своето средно професионално образование в професионална гимназия „карл 
маркс“, град смолян . Въпросите в анкетната карта обхващат въпроси, които целят установяване 
на здравния им статус, както и на практиките от всекидневието, които позволяват на юношите 
да се поддържат в добро състояние . Ориентацията на въпросите предполага да се разгледат основ-
ните категории – здраве, спецификата на развитието на деветнадесет годишните ученици, особе-
ностите на здравното възпитание в този възрастов период .

според определението на световната здравна организация[2], здравето не е само отсъствие на 
болест, но и пълно телесно, духовно и социално благополучие . съчетаването на тези три компонен-
та е особено важно за описанието на здравния статус на личността . Именно те определят социо-
културната същност на здравето и разкриват източниците на доброто здравно възпитание . Така 
например, ако юношата е телесно здрав, но е нарушено неговото ментално здраве, то тогава ще бъде 
нарушено и социалното му благополучие . могат да се дадат и други примери: ако младежът е с твър-
де голямо наднормено тегло, то вероятността да отключи някакво депресивно състояние или прос-
то да се чувства дискомфортно в процеса на общуване с връстниците е твърде голяма . В тази ситу-
ация неговото социално благополучие вече е в риск . В този смисъл социалната и природната среда вли-
яят пряко върху здравето на човека . Тези влияния са още по-силно изявени, когато човекът се намира 
в преходните етапи от своето развитие, какъвто е случаят с деветнадесетгодишните . 

На 19 години човек се намира между късното юношество и зрелостта . На границата между двата 
етапа в жизнения цикъл, в процеса на преход, личността е много уязвима и податлива на неблагопри-
ятни въздействия отвън и отвътре . Зрелостта зависи, както от биологичните, така и от социал-
ните фактори . Затова възрастовото определяне на 19-годишните е твърде трудно . В рамките на 
настоящия доклад тази група подрастващи трябва да бъдат възприемани като социално подготве-
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Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал Смолян

ЗДРАВЕТО И ЛИЧНАТА ПРЕЦЕНКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 
ПРИ ДЕВЕТНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ мЛАДЕЖИ
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ни за отговорно опазване и поддържане на личното здраве . Доколкото младежите вече са полово зре-
ли, очевидно границата между пубертета и зрелите млади хора трябва да се търси в социалните из-
мерения на тяхното поведение . На тях вече им е позволено да изпробват различни начини на поведе-
ние, те имат свои планове за живота и правото да изпробват възможностите си за реализация . кол-
кото по-големи са очакванията на младите хора и техните родители, колкото по-сложни са плано-
вете им за бъдещето, толкова по-дълъг е този период на преход от късното юношество към зрелия 
млад човек . В биологичен план младият човек е вече зрял, в личностен – той е независим, в социален – 
търси своето място в обществото, а в културен – вече е възприел ролята на „консуматор“ на сво-
бодния пазар от блага в най-широк смисъл .

Тази специфика на младежката възраст определя и отговорностите на младия човек в сферата 
на здравното възпитание . Промяната в социалните практики на здравеопазването повлиява съдър-
жанието на здравното възпитание . При съвременните условия на пазарна икономика поддържането 
на здравето се превръща в подчертано индивидуална задача . съвременният човек трябва да взема не-
прекъснато решения по отношение на своето здраве . Той трябва да е добре информиран не само за 
особеностите на болестите, но и да знае как да се предпазва от тях, да умее да избира най-добрия ле-
кар за себе си, да преценява въздействието на лекарствата върху неговия организъм, да определя своя 
здравен статус . следователно, очакванията към здравната компетентност на съвременния човек 
са твърде високи . За да отговори на тях, той трябва да е бил възпитаван по-дълго време и то по на-
чин, който му позволява да възприема цялата сложност на въздействията отвън и отвътре . Позна-
ването на взаимодействието между външните и вътрешните фактори предполага прилагането на 
т .нар . екологичен подход към здравното възпитание [1, p . 513] .

Реализирането на този подход според автора е свързано с обединяването на усилията на здравни-
те и образователните институции, на общините, на централното държавно управление, на бизнеса 
и работодателите и на медиите . Всички те имат специфична роля в превенцията и поддържането 
на здравето . В политически план развиването на икономиката би довело до подобряване на социална-
та структура на обществото и до повишаване на социалното благополучие на хората . Дейността 
на здравните институции би осигурило условията за качествено здравеопазване и равномерно раз-
пределение на социалния капитал в полза на най-широк кръг граждани . А образователните институ-
ции биха помогнали за формирането на правилно отношение към здравето и болестта, за изгражда-
не на чувство за отговорност към себе си и другите, за създаване на правилни нагласи към използване-
то на обществените финансови ресурси . При съвременните условия подрастващите трябва да от-
делят повече време, за да повишат своята здравна култура и за да я превърнат в лично ефикасно по-
ведение . същевременно възпитателите трябва да организират цялостни програми за превенция на 
здравето, в които младежите да имат водеща роля като поставят интересуващите ги въпроси и 
заявяват своите очаквания за резултатите от реализирането на програмите . В тази връзка възпи-
тателите трябва да разполагат с богата информация за здравния статус на своите възпитаници .

Настоящото проучване е своеобразен принос именно по отношение на възможността да се съби-
ра и анализира информация за заболеваемостта и практиките за поддържане на здравето сред младе-
жите . В проучването е използвана анкетна карта, разработена от колектив изследователи от сво-
бодния университет, Берлин: B .Renner, A .Hahn, R . Schwarzer – „Berlin Risk Appraisal and Health Motivation 
Study“ . По-нататък ще бъдат представени част от установените резултати за групата на 19-го-
дишните младежи .

малко над 97% от младежите отричат да имат сърдечни пристъпи, сърдечна недостатъчност, 
инфаркт, функционални разстройства на краката, повишени стойности на холестерола, остър или 
хроничен хепатит, цироза на черния дроб, жлъчна болест, подагра и повишена пикочна киселина, за-
боляване на щитовидната жлеза . 65,7% от анкетираните отричат за други заболявания, а остана-
лите 34,3% все още не са съвсем сигурни дали имат такива . малко над 94% от младежите отричат да 
имат заболявания като функционални разстройства на сърцето, хипертония, диабет, свръхтегло и 
затлъстялост, хроничен бронхит . 91,4% от младежите отричат бъбречно заболяване; 82,9% отри-
чат да имат много ниско кръвно налягане, но 11,4% от тях не са сигурни, а 5,7% страдат в момента .

В отговорите за приемането на лекарства има известно разколебаване на отговорите . 65,7% от де-
ветнадесетгодишните са вземали лекарства за понижаване на кръвното налягане, за намаляване на хо-
лестерола, за сърце, успокоителни, срещу разстройства на съня, за концентрация, за други заболявания . 
68,6% са приемали лекарства за диабет, 62,9% – за повишаване на кръвното налягане . съобщеното за при-
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ем на лекарства се разминава в известен смисъл с данните за заболеваемостта: от една страна по-голяма-
та част от младежите отричат наличие на висок холестерол, а същевременно съобщават за прием на ле-
карства . Обезпокоителен е и фактът за прием на лекарства свързани с различните видове разстройства 
на съня и работоспособността, срещу повишена кръвна захар . косвено може да се приеме, че младите хора 
се чувстват по-напрегнати, отколкото би трябвало според субективната им преценка .

Почти еднакво добре младите хора са запознати с ползата от китайската и българската народна 
медицина – по 57,1% споделят позитивен опит за прибягването до такива рецепти . малко по-мал-
ко – по 42,9% от анкетираните не са прибягвали до използването на медикаменти, създадени по ки-
тайски или български народни рецепти . 54,3% от учениците не спазват никаква диета по свое жела-
ние . 45,7% са спазвали временно диета по лекарско предписание . сред посочените са диетите при бъ-
бречно заболяване, при хепатит, диабет и свръхтегло .

Общите преценки за здравето в момента също са много интересни . Те съвпадат до голяма сте-
пен със съобщеното за заболеваемостта: 2,9% определят здравето си като не много добро; 31,4% ка-
то добро; 37,1% като много добро и 28,6% като отлично . Разпределението на преценките изглежда 
графично по следния начин:
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малко по-различна е преценката за здравето в сравнение със собствения пол и възраст: 5,7% го оп-
ределят като не много добро; 31,4% като добро; 28,6% като много добро и 34,3% като отлично . Гра-
фично, това разпределение изглежда така:
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сравнението между двете графики показва известно разколебаване на преценката за здравния 
статус при сравняването със собствения пол: преценката „много добро“ намалява, докато „добро“ 
се запазва, а „отлично“ показва тенденция към нарастване . Удвояването на преценката „не много до-
бро“ също прави впечатление и поставя въпроса какво е накарало младежите да се чувстват в по-ло-
шо състояние . 

Около две трети от младежите осъзнават значението на здравето за нормалното протичане на 
тяхното ежедневие в твърде висока степен– 68,6%; около три пъти по-малко – 17,1% определят вли-
янието на здравето като много голямо; 8,6% – с „донякъде“ и само 2,9% – като „малко“ . Това разпреде-
ление на процентното съотношение говори за високата степен на осъзнатост от страна на девет-
надесетгодишните за влиянието на здравния статус върху качеството на живот .

Представените данни разкриват една ясна обща тенденция – деветнадесетгодишните позна-
ват своето здравно състояние и разбират неговото значение . Отговорите обаче подсказват и за ня-
кои „бели петна“ в здравната им култура . Необходимо е задълбочаване на знанията за ранните симп-
томи на основните видове болести . липсват и знания за конкретните характеристики на добро-
то здраве . Оценките на младите хора са по-скоро интуитивни, имат твърде общ характер . Все още 
трябва да се работи за задълбочаване на тяхното разбиране за ролята на превенцията за поддър-
жането на здравето . В училищен контекст е необходимо разширяване на дейностите свързани със 
здравното възпитание .
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EVALUATION Of THE KNOWLEDGE Of CHILDREN АBOUT THE HUMAN TRAffIC 
Bagryana Rashkova Ilieva
Ruse University „Angel Kanchev“, city of Rouse

*Авторът изказва благодарност към научно-изследователски проект № 2015-ФПНО-02, финансиран 
от фонд „Научни изследвания“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. В статията са представени част 
от резултати на проекта на тема „Създаване на учебно-изследователска лаборатория за социално-педаго-
гическа дейност“, съставна част от Центъра по културно-историческо наследство, образование и социал-
ни изследвания към Университетския научно-изследователски комплекс“. 

Abstract: The socio-economic situation force children and young people to work in bad conditions in their 
countries or abroad, with minimal or no charge . They are misled or deceived with promises of good incomes, 
they are often involved in activities that are attractive and lucrative, yet violent and exploitative . in this time of 
globalization, the number of people involved in this crime is extremely high . in reports of non-governmental 
institutions and governments in recent years it has been shown an increasing trend in trafficking victims, especially 
child victims . in its report the national Commission for Combating Trafficking in Human Beings (nCCTHB 
Report 2014 ., 2015) indicates, for their efforts in carrying out activities aimed at realizing the prevention of human 
trafficking and support victims . it is observed that traffickers are becoming very resourceful, so children need 
to be informed about the phenomenon of trafficking and different forms of involvement . The lack of knowledge 
about the problem of „human trafficking“ is one of the reasons why young people become victims . in various 
researches of methods and ways to disseminate preventive information campaign are seeking its active role in 
the school . This paper presents the knowledge of the children on the issues of human trafficking and preferred 
methods, ways and places for information .

Keywords: children, human trafficking, victims of traffic, information

Пасивната държавна политика в страната по отношение на младите хора е повод много от тях 
да търсят по-добър начин на живот извън страната, а либерализиране на визовия режим се превър-
на в основна предпоставка и активиране процесите на миграцията . В опитите на намерят по-до-
бър живот много от децата и младите хора са принудени да работят при лоши условия в страната 
и в чужбина, с минимално или без заплащане, подлъгвани с обещания за работа в приятна обстановка 
и високо възнаграждение . Изгубили своето значение (да се противопоставят на доминиращия стил), 
днес младежките субкултури бързо се създават чрез флуидната комуникация през интернет и с вир-
туална идентичност бързо се вписват, вместо да се противопоставят на статуквото, търсейки 
все нови начини за получаване на добри доходи . Тези и други начини са повод децата и младите хора да 
бъдат въвлечени в дейности, които изглеждат привлекателни и доходоносни, но в действителност 
са насилствени и експлоатиращи . явлението трафик на хора не е ново за Европа . В доклади на инсти-
туции и правителства през последните години се забелязва тенденция на нарастване жертвите на 
трафик и най-вече за деца-жертви . В свой отчет Националната комисия за борба с трафика на хора 
[6; 7; 8] посочва дейности към повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото 
по проблемите на трафика на хора . липсата на познания за проблема „трафик на хора“ е една от при-
чините децата и младите хора да стават жертви . В издирване на методи и начини за разпростране-
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ние на превантивна информационна кампания се търси Ӝ активната роля на училището . Без да се иг-
норират семейните и обществени ценности вярваме, че информираността за явлението „трафик 
на хора“ ще помогне на бъдещото поколение да са с „една крачка напред“, да се чувстват по-сигурни и 
уверени в решенията, които вземат .

Официалната статистика за децата – жертви на трафик, може да се вземе от няколко източни-
ка, но всяка събира свои данни, поради липса на единни критерии: Върховна касационна прокуратура, 
Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето . също така източ-
ници могат да бъдат и неправителствени организации като Грета, Фондация „Асоциация Анимус“, 
Фондация П .У .л .с ., Център „Надя“, сдружение „самаряни“, Фондация „SOS-семейства в риск“ и дру-
ги . според тях (НкБТх, Нслс, ЕCPAT international, Грета и други) . Деца незаконно се набират от Ук-
райна, Румъния, молдова, Русия, Централна Азия и се транспортират към Западна, Южна и Източна 
Европа . България е най-вече страна на произход и транзит за жертви на трафик, включително за не-
пълнолетните лица . Броят им се увеличава след премахването на визовия режим за българите . Попад-
нали в чужда страна българските деца „не посещават училищни занимания, нямат достъп до здрав-
ни грижи, живеят в лоши битови условия, които застрашават техния живот и здраве . Техните ро-
дители обикалят от държава в държава в рамките на Ес, без сигурна работа, доходи и нормални ус-
ловия на живот . Този процес натоварва социалните системи на всички европейски държави, с разходи 
за обгрижването на тези деца, ангажира много институции и организации в страните – членки на Ес 
за работа с тях . Децата са предимно от етническите малцинства . Те са уязвима група, поради ниска-
та възраст, която не предполага вземане на самостоятелни решения, поради бедността на техни-
те семейства, както и поради лошите битови условия, в които живеят в България и в чужбина“ [4] .

статистическите данни предоставени от Българския хелзински комитет за броя на жертви-
те на трафик за 2012 г . и 2013 г . са на базата настанени деца в двата кризисни центъра в страната: 

 y за календарната 2012 г . в кризисния център са настанени общо 215 деца, 203 са жертви на наси-
лие, а 12 или 5 .6 % са били настанени поради това, че са били жертва на трафик . 

 y за календарната 2013 г . от настанените за първото полугодие на годината общо 115 деца, 113 
деца в кризисен център са жертви на насилие и две или 1 .7 % са били жертви на трафик [3] .

През 2012 г ., 2013 г . и 2014 г . в дейността на отделите за Закрила на детето се включва Ӝ наблю-
дение на деца-жертви на трафик и/или репатрирани от чужбина . Агенцията за социално подпомага-
не дава следната информация за регистрирани и наблюдавани деца-жертва на трафик (по тримесе-
чия)(табл .1 .) [1; 2,9]: 

Таблица 1. Регистрирани деца в отделите за Закрила на детето 

тримесечие наблюдавани деца 
през 2012 г .

наблюдавани деца 
през 2013 г .

наблюдавани деца 
през 2014 г .

първо тримесечие 29 деца 47 деца 63 деца

второ тримесечие 33 деца 58 деца 50 деца

трето тримесечие 33 деца 57 деца 40 деца

четвърто 
тримесечие

38 деца 57 деца 40 деца

От таблица 1 се вижда, че през 2013 г . социалните работници са работили с най-много случаи на 
трафик – общо 219 в сравнение с 2012 г . – 133 . През второто тримесечие на 2013 г . и първото на 2014 
г . се наблюдават регистрирани близо два пъти повече деца-жертва на трафик . В следващите триме-
сечия на 2014 г . се открива трайна тенденция на намаляването им . В доклада на Агенцията за социал-
но подпомагане за 2014 г . се посочва, че причините за това понижение е отказа на повечето държави 
в Ес да сигнализират за подобни случаи на трафик в консулските и дипломатическите мисии на Бъл-
гария в чужбина . Друга причина, установена от специалистите е, че жертвите на трафик все пове-
че отказват да се завърнат в България и да ползват услугите й . като граждани на Ес имат възмож-
ност да се установят в страната дестинация и да се възползват от правата и възможностите, кои-
то тя им предоставя . Всички регистрирани случаи на непълнолетни лица се управляват от социал-
ни работници от отделите за Закрила на детето за период от 12 месеца, като така се цели оказване 
на необходимата подкрепа на детето и неговото семейство . През едногодишния период се съдейст-
ва на детето за предотвратяване на повторното му незаконно въвличане в трафик . В ситуации на 
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съмнения от водещия социален работник, периода на наблюдение може да се удължи, като се преценя-
ва спецификата и индивидуалността на регистрирания случай . 

Основните причини за увеличаване случаите на жертви на трафик са много и комплексни . Посо-
чените причини от държавни, неправителствени организации и изследователи (НкБТх, Бхк, АсП, 
ИсДП, ЦИД, Г . Петрунов, и други) могат да се обобщят по следния начин: 

 y Психологически – много често трафикантите се възползват от хора, които в България са „из-
раснали в несигурна домашна среда, подлагани на различен вид насилие, без родителски контрол . 
Допълнително улеснение за престъпниците се явява обстоятелството, че в повечето случаи 
тези хора няма да бъдат потърсени от никого, именно поради прекъсване на връзките в семей-
ството или липсата на такова . .“ .

 y „Икономически – бедност, неразвита икономика, безработица . Един от основните фактори 
хората да бъдат уязвими и да станат предмет на трафик е липсата на пари и възможности за 
реализация в собствената им страна . Желанието им за хубав живот ги прави податливи на раз-
лични видове измами . Трафикантите използват обещания за високи заплати и лесна и сигурна 
работа в чужбина, което примамва жертвите да напуснат пределите на България . според да-
нните, получени от анкетното проучване на експерти, бедността е на второ място сред най-
съществените причини жените и децата да попадат в трафик . .“ .

 y „социално-културни – неграмотност, разпад на морални ценности и етническа дискримина-
ция, влияние на медиите и интернет . Ниското образование и липсата на квалификация е фак-
тор, който улеснява трафикантите . като се добави и отварянето на границите между дър-
жавите, развитието на информационните технологии и многобройните транспортни въз-
можности, които могат да се използват, става ясно, че се създава една благоприятна за дейст-
вието на трафикантите среда . .“ .

 y „Гео-политически – бежански потоци, международна организирана престъпност, географско 
положение . Военните конфликти в района на Балканския полуостров от началото на 90-те го-
дини на миналия век стават причина за бежански потоци от и към България и към страните от 
Западна Европа . с края на шенгенските визови ограничения през април 2001 г . българите, желае-
щи да работят в Европейския съюз, получават огромно предимство спрямо други граждани на 
балкански страни . .“ [10] . 

Информираността на обществото за същността, видовете, начините за набиране, и други ва-
жни моменти от проблема трафик на хора е един от подходите за намаляване на жертвите на тра-
фик . Ефективна ли е водената до момента превантивна дейност? Отговорът е ясен, а й статисти-
ческите данни са категорични . многобройни организации в партньорство с образователните ин-
ституции провеждат превантивни кампании . Не винаги интензивността и системността могат 
да бъдат критерий за качество . От значение са също така използваните методи, начини и средства 
за предоставяне на информация по актуалния въпрос . В литературата съществуват различни видо-
ве методи и техники на обучение . Без да се спираме детайлно какво представляват, ще отбележим, 
че всеки педагог сам прави избора на подходи и методи, в зависимост от спецификата на конкретна-
та дисциплина и поставената цел . съществуващите видове класификации на методи (на м . махму-
тов, И . лернер, Ф . сорокин и Н . скаткин и други) и форми на обучение в учебния процес, (Вълчев, ко-
секова, и други) поставят обучаващия в позиция на свобода на избор . 

В процеса на анализ на изследвания проблем за търсене на разнообразни възможности за ефектив-
на превенция смятаме, че е необходимо да се използват методи, начини и средства за информиране, 
предложени и предпочитани от децата . Това е едно от направленията за активиране на комуника-
тивното поведение на децата и желание за овладяване и осмисляне значението на представени кон-
кретни информационни ситуации за явлението трафик .

През 2015 г . в рамките на научноизследователски проект № 2015-ФПНО-02 се проведе изследване 
в 11 организации (5 социални институции и 6 училища) . Участници в проекта са: 

 y деца от 7-ми до 12 клас от средни общообразователни и профилирани средни училища в гр . Русе;
 y деца в риск, потребители на следните социални услуги в общността: Център за обществена 

подкрепа към католическа организация „каритас“, комплекс за социални услуги за деца и семей-
ства, Приют за безднадзорни деца, Център за работа с деца на улицата и средношколско об-
щежитие . 

 y млади хора – потребители на социални услуги в общността;
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 y млади хора – студенти от специалност „социална педагогика“ .
В настоящата статия са представени част от резултатите от проведеното изследване, като 

целевата група (общо 210) представлява деца от 7-ми клас (със завършено начално образование) до 12 
клас (със завършено основно образование) .

Предмет на настоящото проучване е информираността на децата (7-12 клас) по проблемите за 
трафика на хора .

Целта на изследването е да се установят основните знания на децата от 7-12 клас за явлението 
трафик на хора и предпочитаните подходи (методи и средства) за информиране по проблема тра-
фик на хора в зависимост от придобитото начално и основно образователно ниво .

Във връзка с поставената цел са набелязани следните задачи: 
 y Да се установят основните познания на децата по проблема трафик на хора;
 y Да се проучат предпочитаните от децата методи и средства за предоставяне на информация 

по проблема трафик на хора; 
За реализиране на поставената цел са създадени екипи, в които се включват деца и млади хора от 

социални институции и училища . За ръководител на екипа е определен представител от организа-
цията, като това може да бъде педагог, педагогически съветник или член на ръководството на учили-
щето, институцията или доставчика на социалната услуга . На всеки екип се даде възможност да об-
хване базовите познания на децата по проблема „трафик на хора“ с помощта на анкета . 

За да се проверят знанията на децата се използва корелация между образователната степен (на-
чална и основна) на децата и тяхното мнение за проблема и видовете трафик на хора .

В табл . 2 . са представени отговорите на въпрос за познанията към явлението трафик на хора . Ус-
тановено е, че 16% от децата с придобито начално образование познават проблема в сравнение с дру-
гата целева група (с основно образование), при която се отбелязва, че само 18% имат представа . Тре-
вожните данни идват от изразеното мнение на децата с основно образование, като 13% споделят, 
че не го познават явлението трафик .

Табл. 2 Отговори на въпрос: Познавате ли проблема „трафик на хора“? (в бр.)

Познавате ли проблема трафик на хора:
ОбщоПознавам 

добре 
Имам 

представа
Не съм запознат

Образование:
основно 35 81 7 123

начално 48 34 5 87

Общо: 83 115 12 210

При изследване на показателя за видовете трафик (табл . 3 .) преобладава мнението на анкетира-
ните, че най- разпространен вид е сексуалната експлоатация 19%, следван от незаконно извеждане 
на чужденци извън страната 18% . само 1% от анкетираните с основно образование дават правил-
ния отговор и посочват всички изброени видове трафик . В отговорите при деца с начално образо-
вание се наблюдава следната картина: 9% смятат, че трафикът на хора представлява сексуална екс-
плоатация, 7% – незаконно извеждане, а верен отговор са дали само 6% .

 Резултатите в табл .3 . показват, че участващите в анкетата деца имат информация за явле-
нието . Това означава, че трафикът на хора е познат на децата в една или друга степен . Друго, кое-
то прави впечатление е малкия процент (общо 7%), които смятат, че трафикът на хора е всичко 
посочено в анкетата: сексуална и трудова експлоатация, експлоатация, незаконно осиновяване, до-
норство на органи и незаконно извеждане на чужденци извън страната . Този правилен отговор се 
доближава и представлява приетата дефиниция от законодателя, че „трафик на хора“ е набиране-
то, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изра-
зената от тях воля, когато се извършва с цел експлоатация“ [5] .

Изводите, които могат да се направят, са че се наблюдава тенденция децата с по-ниска образо-
вателна степен – начално образование, да са по-информирани по проблема трафик на хора за разлика 
от децата със завършено основно образование . 
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Табл.3. Разпределение на отговорите за видовете трафик на хора, (в бр.)

кое от изброеното е трафик:

Общо
сексуал-
на екс-

плоата-
ция

Трудова 
експлоа-
тация

Донор-
ство на 
органи

Незаконно 
осиновя-

ване

Незакон-
но извеж-

дане

Всичко 
изброено

Образование: основно 52 7 11 1 49 3 123
начално 24 11 10 3 21 18 87

Общо: 76 18 21 4 70 21 210

Оценка на предпочитаните подходи за информиране от децата по проблема „трафик на хора“:
В изследването, което е проведено на територията на гр . Русе, половината (51%) от децата спо-

делят, че в училище получават информация за явлението „трафик на хора“ . Други източници за ин-
формиране по проблема могат да бъдат социалните мрежи (18%), медиите (13%) и неправителстве-
ни организации (7%) . само 4% от анкетираните споделят, че с родителите си говорят на подобни 
теми . 

Представените резултати в табл . 4, 5 и 6 дават възможност да се изгради обобщен образ за пред-
почитаните начини, методи и места за информиране . Данните представени в таб . 4 . представят 
мнението на децата за предпочитаните начини за информиране по проблема трафик . Прави впечат-
ление, че децата от двете целеви групи предпочитат „видеоматериали“ (80% са отговорите от де-
ца с придобито основно образование и 49% с начално образование), а на второ място поставят „пре-
зентацията“ (съответно 16% и 17%) . 

Табл. 4. Начини за информация по проблема трафик,(в бр.)

Предпочитани начини за получаване на информация:
Общо:видеома-

териали
брошури лекция презентация

Други 
начини

Всичко 
изброено

Образование: основно 80 11 17 12 2 1 123
начално 49 5 16 16 1 0 87

Общо: 129 16 23 28 3 1 210

В табл . 5 е отразено мнението на децата за избраните методи за информиране по проблема „тра-
фик на хора“ . Двете изследвани групи имат ясна представа за методите и са категорични в избора 
на „груповото обучение“, което е поставено на първо място (21%) от децата с придобито основ-
но образование . също така те изразяват предложение за среща с жертва на трафик (10%), а на тре-
то място предпочитат информиране от медиите и печатните издания (6% и 5%) . Другата изслед-
вана група след „груповото обучение“ (13%) на второ мясно поставя желание за предоставяне на пе-
риодична кратка информация по проблема (10%), а на трето място са поставили използване на ме-
тода „ролеви игри“ (5%) . 

Получените резултати са категорични . В избора си на метод за информиране децата, независимо 
от възрастта се предпочита „груповото обучение“ . специфичните интереси на двете възрастови 
групи се проявява след втория метод . По-малките деца се нуждаят от периодична кратка информа-
ция и ролеви игри, а по-големите желаят среща с жертва на трафик . 

Табл. 5. Методи за информиране по проблема трафик, (в бр.)

Предпочитани методи за информация:

Общо:Групо-
ви обу-
чения

Ролеви 
игри

кратка 
инфор-
мация

диску-
сия

сре-
ща с 

жерт-
ва

ме-
дии

Пе-
чатни 
изда-
ния

Всич-
ко из-
бро-
ено

Др . 
начи-

ни

Образование: основно 56 15 0 0 26 17 8 1 0 123
начално 35 13 29 8 0 0 0 1 1 87

Total 91 28 29 8 26 17 8 2 1 210
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Интересни са резултатите в табл . 6 . където са показани предпочитаните места за информация 
по проблема трафик на хора . Преобладаваща част от децата (118 бр .) смятат, че в учебните часо-
ве могат да се информират за проблема, а на второ място отбелязват „извън училищните меропри-
ятия“ . Това са двете приемливи места от децата и от двете възрастови групи . Забелязва се Ӝ едно 
трето място при децата с придобито начално образование за информиране по проблема трафик и 
това са „училищните мероприятия“ .

Табл. 6. Места за информация по проблема трафик, (в бр.)

Предпочитани места за информация:

Общо:
В час

Извънучи-
лищни меро-

приятия

Училищни ме-
роприятия

други

образование
основно 63 31 29 0 123
начално 55 31 1 0 87

Общо: 118 62 30 0 210

Извод:
Представените статистически данни за увеличаване на жертвите на трафик е тревожен на фо-

на на ниската информираност за проблема при децата с увеличаване на възрастта . До голяма степен 
миграционната вълна е предпоставка и благоприятства за увеличаване на явлението трафик . И ако 
в началото на хiх-ти век има регистрирани единични случаи на жертви на трафик, то вече можем 
да говорим за добре организирани канали и мрежи за трафик на хора . Провеждането на национална по-
литика за борба с трафик на хора е поредица от дейности, като първостепенно трябва да се обърне 
внимание на превенцията, която да започне с информираност на децата и младите хора . Информи-
раността за вредата от явлението „трафик“ е нужно да стартира от ранна училищна възраст и да 
бъде непрекъснат процес . Недостатъчните знания на децата по въпросите на трафика ги прави лес-
но и бързо жертви . Необходимо е да се води целенасочена политика за повишаване на осведомеността 
на децата по проблема трафик; да се разработи програма, като се включат и използват подходящи 
превантивни подходи . Предоставяне на своевременна информация за новите тенденции на разпрос-
транение на трафика, да се извършва с предпочитаните от децата методи и средства .
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THE pROS AND CONS Of SCHOOL E-TExTBOOKS 
Dr. Angel Stefanov Manchev
Sofia University „St. Kl. Ohridski“, faculty of Journalism and Mass Communications

Abstract: The evolution of modern electronic technology and accompanying media have a fresh start in 
education . Electronic textbook represents software and methodical system that allows for self-learning process 
of students . it is integrated educational tool, including theory, finding aids links, tasks and problem situations, 
laboratories, system diagnostics and more . Today’s iT provide significant didactic advantages of electronic 
textbooks over traditional . However, along with the advantages in working with them can be marked and a 
number of possible drawbacks . This article is an attempt to review theoretical main advantages and disadvantages 
of electronic textbooks, when asked the pros and cons of their introduction and widespread use in practice .

Keywords: textbooks, electronic technology, self-learning process, school, education 

От древни времена в училищата преподаватели и ученици обменят информация и знания под 
формата монолози и диалози . Ако надникнем в историята, ще установим, че една от най-значимите 
промени в системата на образованието започва с появата на печатните учебници и по-точно с въз-
можностите, които те предоставят за самообучение . Днешното схващане за учебника е, че той не 
само замества, но и моделира част от дидактическите функции на учителя – информационна, тран-
сформационна, контролно-диагностична, коригираща . Това на практика означава, че с времето учеб-
никът се е превърнал от книга-източник на научна информация в участник в образователния про-
цес, който трансформира информацията в съответствие със закономерностите на учебната дей-
ност, подпомага самостоятелното овладяване на учебния материал, активизира учениците и разви-
ва тяхното мислене и техните творчески заложби . 

Еволюцията на съвременните електронни технологии и съпътстващите ги медии постави ново 
начало, макар че въпросът дали радиото и телевизията доведоха до прогрес в образованието и увели-
чиха неговата ефективност, е доста спорен .

констатацията, че влиянието на новите технологии върху образованието е неизбежно, обаче се 
приема без резерви . И макар, че навлизането на компютрите е очевидно и сякаш единственото, кое-
то е в нашите ръце, е да се определи най-ефективният начин за използване им в образователния про-
цес, традиционните методи не само не изчезват, но доста устойчиво продължават да работят в 
училище .

Тази своеобразна жизненост на класическите форми на обучение се дължи на много фактори, ня-
кои от които са:

 y визуалният и звуков контакт между учител и ученик при предаване на информацията;
 y наличието на обратна връзка с ученика, включително и контрол на самостоятелната му ра-

бота;
 y емоционалното въздействие на учителя, подпомагащо усвояването на знанията .

Всички те правят почти незаменими утвърдените методи, но са свързани със задължителното 
присъствие на учителя, което води до физическо ограничаване на броя на учащите се . В допълнение, 
учебният процес е зависим в значителна степен от влиянието на субективни фактори като профе-
сионалните и личностни качества на преподавателя, условията на преподаване, политиката и под-
ходът на конкретното учебно заведение и т .н . 

Що се отнася до учебниците, които са неизменен елемент от образователния процес, например 
тези под формата на книга, могат значително да разширят аудиторията на обучаемите, но не мо-
гат да обезпечат вербалния контакт при представянето на информацията, обратната връзка, да не 
говорим за емоционалното въздействие .

В този контекст въвеждането на новите технологии в образованието би било подходящо, само 
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ако могат да се запазят ползите от установените форми на обучение и се отстранят техните не-
достатъци . същото важи за електронните учебници, чието използване е оправдано при условие, че 
могат да дадат това, което е недостъпно за печатните издания .

Тук е моментът да изясним каква е същността на електронните пособия, за които става дума . 
Електронните учебници и електронните учебни помагала са софтуерни средства, насочени към ор-
ганизиране и провеждане на учебния процес . Електронният учебник представлява, програмно-мето-
дическа система, която дава възможност за самостоятелно усвояване на учебния материал от уче-
ника . В този смисъл електронният учебник е интегриран образователен инструмент, включващ те-
ория, справочен апарат с препратки, задачи и проблемни ситуации, лабораторни упражнения, сис-
тема за диагностика и др . В електронните учебници, наред с традиционното изложение на текста 
и статичния илюстративен материал, в т .ч . картинки, снимки, чертежи, схеми диаграми и др ., на 
обучаемите могат да се предоставят анимации, видео и аудио файлове, илюстриращи или подкрепя-
щи основната информация, различни процеси, факти и данни .

Такава организация на учебния материал обезпечава и диференциран подход към учениците, в за-
висимост от тяхната степен на готовност, а резултатът е по-високо ниво на мотивацията за 
учене, което води до по-добро и по-ускорено усвояването на материала .

В електронните учебници могат да се включат различни контролни програми и симулатори, 
свързани с обучението . симулатори са предназначени за създаването и отработването на умения и 
навици . Те предоставят теория и методика на образователните дейности, обучение на различни ни-
ва на автономия, контрол и самоконтрол . Програмите за контрол са предназначени за оценка на ре-
зултатите от обучението и най-често са под формата на тестове .

Електронните помагала също са интегриран инструмент, но предназначен да подпомага учеб-
ния процес, чрез включения в тях теоретичен или справочен материал, представен под формата на 
текст, графики или в мултимедиен формат . Електронните помагала се явяват допълнително сред-
ство към електронния учебник . Електронното помагало се различава от учебника по това, че много 
често няма печатен източник и е ориентирано върху изследването на сравнително малък раздел от 
учебната дисциплина .

Електронните учебници и помагала предоставят информацията така, че учениците, следвай-
ки графичните и текстови връзки, да могат да използват различни схеми на работа с образовател-
ния материал .

Днешните информационни технологии осигуряват значителни дидактически предимства на 
електронните учебници пред традиционните:

 y учебната среда, която мултимедийната технология създава е особено привлекателна за учени-
ците – с ярко и нагледно представяне на информацията, анимации, видео, аудио и т .н .;

 y интегрират големи обеми от информация на единен носител;
 y дават възможност за избор на индивидуална схема за обучение;
 y позволяват да се следи и да се насочва учебния материал, като по този начин се упражнява кон-

трол и обратна връзка;
 y в текста могат да бъдат добавени препратки и линкове към други материали без ограничения;
 y възможност да се адаптира и да се оптимизира потребителския интерфейс за индивидуални-

те нужди на ученика;
 y възможност за създаване на прост и удобен механизъм за навигация, чрез хипервръзки, прозор-

ци и др .;
 y механизъм за търсене, не само в рамките на електронния учебник, но и извън него;
 y възможност за адаптиране на материала, според нивото на знанията на ученика, в резултат 

на което се подобрява възприемането и запаметяването на информацията, а също и мотива-
цията на обучаемия .

 y интерактивно взаимодействие между ученик и учебник .
Но заедно с предимствата на електронните средства за обучение, при работа с тях могат да бъ-

дат отбелязани и редица възможни недостатъци:
 y не се обезпечава активното участие на обучаемия по време на целия урок;
 y контролът от страна на компютъра не винаги е максимално обективен; (възможните форми 

на отговори биха могли да бъдат доста разнообразни);
 y тестовата проверка не винаги е показателна за степента на овладяване на материала;
 y съдържанието на учебния материал не притежава пълнотата, която е необходима;
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 y много често не са придружени от печатно издание;
 y не се осигурява индивидуален подход при поднасяне на учебния материал, съгласно нивото на 

подготовка на ученика и неговите знания .
В този дух, тук трябва да отчетем още два технически проблема, които следва да бъдат реше-

ни от създателите на електронни учебници . Първият е свързан с разположението и дизайна на тек-
ста и графичния материал върху работната повърхност на екрана в съответствие със съвременни-
те изисквания за ергономичност . Това най-общо означава прост, удобен, интуитивен и комфортен 
начин за представяне, без излишни графични елементи, без натруфеност и чрез използването на под-
ходяща за целта цветова схема, шрифт и рационално съотнесени елементи в съдържанието на стра-
ницата, и проследяване на съответната субективна реакция на потребителя при наличието на те-
зи елементи . 

Вторият проблем се отнася до ориентацията и придвижването на потребителя вътре в елек-
тронната структура – между раздели, графики и рисунки на страницата, включително между раз-
личните нива на материала, за да се даде възможност за самоконтрол и статистика .

В заключение можем да отбележим, че в настоящите условия се променя ролята на училището в 
обществото, а оттам и нагласите към образование . много от учащите проявяват желание да се на-
мали времето за обучение като се засилва тенденцията, насочена към специализация на образование-
то . Така на практика електронният учебник, се явява най-добрият вариант за независимо изучаване 
на предмета и подготовката за бъдеща професионална реализация, а лайтмотивът за прилагането на 
компютърните технологии в образованието е да се осигури възможност за индивидуално обучение в 
отсъствието на преподавател . Наред с това са и безспорните плюсове, които предоставя техноло-
гията като: препратки към други електронни документи под формата на допълнителни образова-
телни ресурси, мултимедийни презентации, съдържащи динамично описание на процесите или явле-
нията, авторски бележки, обяснения и илюстративен аудио и видео материал . Надеждата на специа-
листите е, че така ще се повиши и интересът към ученето, защото компютрите сами по себе си са 
привлекателни за младото поколение .

И все пак, тъй като статията има дискусионен характер, бихме желали да провокираме читате-
лите да се замислят и да си отговорят на основния въпрос от заглавието: „За ли са или против елек-
тронните учебници“ .

BENJAMIN BLOOM’S VISION Of fORMATIVE ASSESSMENT 
Borislava Kirilova Videnova
American College of Sofia

Abstract: This paper contains information about the ways that might reduce achievement gaps among different 
groups of students . A review of the work of the renowned specialist in the field of education – Benjamin Bloom has 
been made as well . Bloom states that in order to reduce the level of statistical dispersion when taking into account 
the progress of individual students increasing and diversifying applied learning methods and approaches has to 
be strived for invariably . The key element for achieving successful results in maximum percentage of students is 
in successfully developed methodology for implementing „formative assessment“ techniques in the classroom . 
Bloom performs a very specific action strategy to direct and guide teachers in applying differential approaches and 
methods in teaching titled „mastery learning“ .

Keywords: formative assessment, syllabus, methodology, education, learning

според известния специалист в областта на образованието Бенджамин Блум [3], за да се мини-
мизира осезаемата разлика в усвояването на учебно съдържание, е необходимо да бъдат разнообразени 
вече прилаганите методи и подходи . също така, с цел постигане на по-високи резултати от отдел-
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ните групи ученици, се счита че трябва да се даде повече време за осъществяване на процеса на обу-
чение . Някои от ключовите елементи за постигане на тези цели се крие в една успешно изградена и 
разработена методика за прилагане в класната стая . методът формативно оценяване (FA) – от ан-
глийското Formative Assessment, е определян от методиците по различен начин, защото не се свеж-
да до единично събитие или конкретно средство . Нестандартните практически подходи включе-
ни в FA спомагат за постигане на по-високи академични резултати, защото се предоставя съвкуп-
ност от техники, които спомагат за детайлната диагностика на успеваемостта на преподаденото 
в клас, още в рамките на самия час без да се зачита текущата оценка . 

Блум очертава строго специфична стратегия за използване на конкретни FA техники, които да 
насочат и да напътстват учителите в прилагане на вече изпитани методи в обучението, нарече-
ни „майсторство в процеса на учене“ [4] . През годините специалистите в областта на образование-
то направиха значителен набор от заключения относно това, как точно да се намалят несъответ-
ствията в различната успеваемост на учениците . На базата на дългогодишни проучвания върху го-
лям брой ученици направени от Дилън Уилям – един от основоположниците на FA можем да заклю-
чим, че този метод предоставя детайлна диагностика на успеваемостта на преподаването в клас 
още в рамките на самия час . Този подход не само връща обратна информация и данни относно инди-
видуалните постижения на всеки ученик в рамките на класната стая, но дава и оценка за степента 
на успеваемост на самия учител . 

И все пак, именно поради тенденцията да се обръща внимание само на това какво е „ново“ или „мо-
дерно“, много от тези важни знания и умения биват пренебрегнати . Вместо да се надгражда над то-
ва, което вече знаем, много предложения просто преименуват добре установени и познати принципи в 
миналото . създавайки „новаторска“ и до голяма степен объркваща терминология, напредъкът в образо-
ванието е забавен . За да се постигне успех, имаме нужда да доразвием базата от минали знания .

Това, което в най-общи линии изследователите правят, е да изготвят статистически издържани 
проучвания, за да обяснят разликите в познанието на учениците . Те правят предположения, наречени 
„хипотези“, относно факторите които биха допринесли за различната успеваемост на отделните ин-
дивиди . след това манипулират тази информация в рамките на детайлно планирано проучване, за да се 
определят ефектите от тяхното въздействие . когато се намери връзка между факторите, които се 
разглеждат в проучването и разликата в резултатите на учениците, изследването се счита за успеш-
но . Връзката „вариране постижения на учениците – разгледани фактори“ е обяснена .

За един от първоизточниците в тази област се счита именно Бенджамин Блум, който в начало-
то на 60-те години на миналия век, насочва вниманието и усилията си в областта на индивидуал-
ните различия . Особено внимание Блум обръща върху изследване новите знания на всеки ученик още 
преди приключването на учебния час . Единият от основоположниците на методът FA е доказал, че 
такова проучване би могъл да направи всеки учител, по време на всеки час, прилагайки различни FA 
техники и стратегии на преподаване . 

Оценяването в повечето случаи се осъществява в края на даден учебен раздел и обратната връз-
ка учител – ученик се получава твърде късно . Текущите резултати дават информация за моментно-
то състояние на ученика, но по никакъв начин не го стимулират да подобри постиженията си . Тези 
оценки биха били много по-полезни ако спомагат за това, от една страна учителят да установи до-
колко добре се е справил с преподаването и от друга, децата да бъдат подтикнати към подобряване 
на настоящите си достижения . Формативното оценяване е единственият вид двустранна оценка . 
То предоставя навременни данни, необходими на учителя, за да може да бъде избран най-правилния, 
индивидуален подход към всяко дете . От своя страна ученикът още в рамките на учебния час уста-
новява какво е нивото му на компетентност .

За да се наблюдава измерима разлика в знанията на учащите е необходимо да им се предоставя ка-
чествена обратна връзка . Възможността да се получават критични бележки всеки път, допринася за 
по-бързо приспособяване към поставените изисквания и развива качества, като критично мислене, 
постоянство, самооценка и справяне в реалния живот .

Имайки предвид, че много фактори извън училище повлияват на познанията на учениците, не-
говите проучвания показват, че учителите до голяма степен също имат потенциално силно влия-
ние върху този процес . В рамките на своето проучване, наблюдавайки учебният процес в голям брой 
класни стаи, Блум отбелязва, че повечето учители включват изключително малко на брой промени 
в техниките си на преподаване . По-голямата част от наблюдаваните учители преподават по абсо-
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лютно идентичен начин и дават един и същ период от време на всички ученици, за да се усвоят учеб-
ното съдържание . В резултат на този унифициран подход малкото ученици, за които методите и 
техниките на обучение, както и даденото време са подходящи, постигат отлични резултати . По-
голямата част от учениците, за които дадените фактори са частично уместни, постигат средна 
успеваемост . Докато тези, които се повлияват от различни техники на преподаване и имат нужда 
от повече време за усвояване на нови знания, постигат незадоволителни резултати . Това не означа-
ва, че последните разполагат с ограничени умствени възможности . В повечето случаи всичко се дъл-
жи на различия в техния стил на учене . Нека да обобщим казаното по-горе в едно изречение: недоста-
тъчното разнообразие в техниките и стратегиите на преподаване води до огромни различия в успе-
ваемостта на учениците и техните умения да се справят успешно . 

Фигура 1: Елементи на формативното оценяване

Блум стига да заключението, че за да бъдат постигнати по-добри резултати и разликата в успе-
ваемостта на учениците да бъде минимизирана, е необходимо да се засили степента на диференци-
рането в преподаването . Това означава, че учениците се различават в стиловете си на учене и спо-
собности за възприемане на новото . Всеки от тях има индивидуални потребности, които учители-
те трябва да посрещнат . Предизвикателството е в това, да се намерят практически начини то-
ва да бъде постигнато в контекста на груповото обучение (един учител – голям брой ученици), та-
ка че всички учащи да показват добри резултати . Блум се позовава на опитите и работата на Дж . 
Уошбърн (1922) и Т . морисън (1926), опитвайки се да разбере кои критични особености на обучение-
то ученик – учител могат успешно да бъдат копирани и пренесени . Целта е да бъдат намерени тех-
ники, чрез които новите знания да бъдат усвоени още в рамките на съвременната класна стая, къде-
то броят на обучаващите се, както и техните индивидуални потребности, е голям . след тези свои 
първоначални заключения, Блум обръща внимание и към трудовете на Дж . Долард и Н .милър (1950), 
които му помагат да отличи онези дейности и техники, приложени в класните стаи, които способ-
стват за развитието на по-голям брой, успешно справящи се с обучението, ученици .

Блум твърдо вярва, че традиционните методи на оценяване служат единствено като количест-
вена мярка за това, доколко удачни са използваните от учителя техники на преподаване . Далеч по-
добър подход според него би било оценките да бъдат използвани като средство за подготовка, след 
което да последва обратна връзка и корективна процедура . с други думи, вместо използването на 
оценките само като инструменти, които маркират краен резултат (успех или неуспех в усвояване-
то на дадена урочна единица), Блум препоръчва използването им като част от процеса на обучение . 
Тенденцията е диагностициране на индивидуални трудности в обучението (обратна връзка) и пос-
ледващи корекции в методите на преподаване с цел отстраняване на тези пропуски при всеки при-
състващ в класната стая . Именно това се случва, когато учител с отлични педагогически и методи-
чески познания работи с един, единствен ученик . Ако детето допуска грешка, преподавателят пър-
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во посочва къде е пропускът (обратна връзка) и след това продължава с допълнителни обяснения и 
разяснения (корективи), докато осигури пълно разбиране на материята от страна на ученика . съща-
та последователност от стъпки принципно следват отличните ученици – те използват грешките, 
които са допуснали на писмени изпитвания като източник за допълнителни въпроси и пояснения . 
Целта е да отработят пропуските заедно с учителя или да направят справка с учебници или други 
учебни пособия . Това им предоставя възможност да използват новопридобитите знания в следващи 
изпитвания, с което избягват допускане на подобни грешки .

 след първоначалното преподаване на урочната единица, на базата на предварително формулира-
ните цели на урока учителят би трябвало да проведе кратко формативно задание, с което да опре-
дели степента на усвоеното ново знание от страна на учениците . По този начин се предоставя ак-
туална информация, както на учителя, така и на учениците . следващата стъпка в процеса на обу-
чение се състои в осъществяване на обратна връзка с всеки ученик преди приключването на часа . То-
ва е начин да се установи нивото на овладяване на нови знания и умения преди ученикът да бъде под-
ложен на тест . В комбинация с всяко едно формативно оценяване Блум препоръчва извършването на 
специфични „коригиращи“ дейности или задания . Повечето учители отнасят тези „корективи“ към 
всяка една първоначално зададена цел от урочната единица, която все още не е усвоена от ученика . 
с други думи, корективите са „индивидуализирани“ . като подходящи примери могат да бъдат по-
сочени следните дейности: работа по групи, допълнителни източници на информация относно кон-
кретната тема, видео уроци, ръководства или сборници с допълнителни задачи и т .н . 

Така благодарение на първоначално извършеното формативно оценяване всеки един ученик ще 
получи индивидуална и детайлна „рецепта“ или предписание с това, което трябва да направи, за да 
овладее напълно знанията и уменията от конкретната урочна единица . Тази своевременна реакция 
още в самото начало цели и да предотврати натрупване на пропуски от страна на учениците и съз-
дава необходимите предпоставки за успех на всеки един ученик в последващите учебни единици .

За учителите с по-малко опит, Блум препоръчва извършването и на второ формативно оценя-
ване . То трябва задължително да обхваща същите идеи, знания и умения като първото, но да се със-
тои от малко по-различни проблеми или въпроси . По този начин се проверява следното: до каква сте-
пен първоначалните корективи са били подходящо подбрани от преподавателя и доколко са успели 
да помогнат на учениците за преодоляване на индивидуалните им затруднения и пропуски в проце-
са на обучение .

Повторната проверка предоставя на учениците втори шанс за постигане на висок успех, следо-
вателно има мощен мотивационен ефект . Някои ученици, разбира се, ще са се представили отлично 
още на първото оценяване, което ще докаже, че те успешно са усвоили понятията и уменията от 
конкретната урочна единица и първоначалните методи и техника на преподаване на учителя са се 
оказали успешни за тях . Тези ученици няма нужда да бъдат подлагани на повторна коректива . За да се 
гарантира, че вече успелите ще продължат да се развиват успешно и техният интерес към конкрет-
ната тема ще бъде задържан (докато техните съученици са заети с изпълнението на втората корек-
тива), Блум препоръчва, да им бъдат задавани допълнителни задания, които изискват още по-усиле-
но задълбочаване и вникване в темата – специални проекти или доклади, работа по групи, академич-
ни игри или нови и различни по-сложни задачи . Чрез системното прилагане на този процес за всяка ед-
на урочна единица, който включва редуването на формиращо оценяване и съответните корективи, 
Блум вярва, че е възможно постигането на значително по-качествено преподаване, отколкото е въз-
можно с използването на по-традиционните подходи на преподаване .

Описвайки този подход обаче Блум подчертава, че намаляването на разликата в успеваемостта 
на отделните ученици не означава автоматично уеднаквяване на всички по знания, умения и възмож-
ности . Дори и при тези по-благоприятни условия за обучение, някои ученици несъмнено ще научат 
повече от другите, особено тези, които участват в допълнително зададените от учителя задания .

множество фактори оказват съществено влияние върху процеса на обучение на учениците, мно-
го от които се намират отвъд стените на класната стая и извън контрола на учителите – напри-
мер, идентифицирани са широк кръг от фактори на околната среда, които могат да допринесат до 
засилване на пропуските в процеса на образование, по-голямата част от които не са свързани с учи-
лищната институция и не са под нейния контрол . Независимо от това, тези външни препятсвия не 
трябва да се превръщат в основа за понижаване на високите очаквания и изисквания към процеса на 
учене на всеки един ученик и за това какво може да се направи в рамките на класната стая, за да се га-
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рантира, че всеки един от тях ще постигне максимална ефективност при усвояването на нови зна-
ния и умения в дадена област . Обратната връзка, подбирането на успешни корективи, и процеса на 
обогатяване и прилагане на нов набор от педагогически подходи и техники, представляват мощена-
парат, който учителите могат да използват, за да акцентират върху влиянието, което имат над 
процеса на учене .
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STUDENTS’ pOINT Of VIEW ABOUT UNIVERSITY EDUCATORS
Maria Stoyanova Dishkova
University „prof. d-r Asen Zlatarov“, Burgas

Abstract: This is a paper about students’ opinion regarding their educators at university . it is important 
to be underlined that now-a-days university students are different and they have much more expectations and 
requirements . They are subjects in the process of education and they want to be respected, tolerated and supported . 
Many of them likes the way of teaching in the university . But many of them as well think that there are aspects 
that should be changed . Results of research are included in the paper . They are quite full of information about 
students’ opinion regarding university educators and education at university . Opinions and points of view are 
rather different; and answers are variable . This research is necessary and important in many aspects . it gives 
a light upon position of students as subject in educational process: their attitudes, wishes, expectations . Some 
conclusions could be made about quality of university education . And these results are excellent base for some 
changes . university education is specific, because it gives professional knowledge and practical skills in concrete 
area . That is why it should be provided in best way possible .

Keywords: university, students, education 

съвременното университетско образование е процес с много въпросителни . студентът днес ак-
тивно търси най-добрия и адекватен начин да бъде обучен така, че да му се гарантира задоволител-
на професионална реализация в избраната от него област . Теоретичните знания и практическите 
умения, които придобива в университета, трябва да отговарят на изискванията на бъдещия рабо-
тодател . Паралелно с това съвременният студент не само учи . Той работи, отглежда деца, грижи се 
за семейство, пътува . От него се изисква да бъде мобилен, за да съчетае всичките си задължения, без 

гл. ас. д-р мария Стоянова Дишкова
 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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от това да страда качеството на полученото образование . В отговор би следвало преподаватели-
те в университета да отговорят с мобилност: първо, за да отговорят на съвременните изисквания; 
и второ, за да осигурят качеството на процеса на обучение . Изисква се балансирана толерантност, 
разбиране и коректност на взаимоотношенията, така че да не се наруши баланса между изисквания-
та на преподавателя и степента на участие на студента в процеса на обучение . Разбира се, все още 
има студенти, които не се занимават с нищо друго и са посветили цялото си време на придобива-
нето на висше образование . Те посещават лекции редовно, водят си записки и се подготвят стара-
телно за изпити . Тези студенти споделят, обаче, че все по-често се чувстват като изкупителната 
жертва на групата . Всички разчитат на тях и в крайна сметка започват да злоупотребяват като 
знаят, че винаги могат да си изкопират лекциите от „редовните“ . От друга страна, преподавате-
лите сякаш завишават критериите си точно към тези студенти . Нима накрая ще излезе, че редов-
ният студент всъщност е дискриминиран? Има нужда от формиране на нова култура на участни-
ците в процеса на обучение във висшето учебно заведение . 

съвременната ситуация задава тези и много други въпроси към системата на висшето образова-
ние . Това провокира реализирането на анкетно проучване, чиято цел е да се проследи в детайли глед-
ната точка на студента относно преподавателите в университета, тяхното отношение към сту-
дентите и методите им на преподаване . 

Анкетирани са 186 студенти от различни специалности и курсове в Университет „Проф . д-р 
Асен Златаров“ – гр . Бургас . Анкетата се състои от 23 въпроса, част от които са отворени, за да има 
студентът възможност да се изрази по-образно и по-детайлно . В тази статия ще бъдат анализира-
ни само една част от получените резултати, които са много разнообразни и показателни . 

много разнообразни са отговорите на въпроса да се определи степента (по 5-степенна скала) на 
отношенията на преподавателите към студентите (виж табл . 1) . От обобщените резултати е ви-
дно, че най-голям процент от анкетираните студенти посочват отговори, в които маркират, че 
няма особена разлика в отношението към студентите, както и, че отношението към тези катего-
рии е положително . Въпреки това, прави впечатление, че има студенти, които се чувстват дискри-
минирани . Този факт е тревожен, независимо от малкия им брой (процент) . 14 студенти (7,5%) мар-
кират, че преподавателите имат много негативно, дори дискриминационно отношение към работе-
щите студенти . В контра на това твърдение 5 студенти (2,7%) отбелязват, че същото е отноше-
нието към неработещите студенти . 

Таблица 1. Отношение на преподавателите към студентите

1 – много нега-
тивно отно-

шение, дискри-
минационно – 
бр . студенти 

(%)

2 – негативно, 
но не демон-
стративно 
дискримина-

ционно – брой 
студенти (%)

3 – няма раз-
лика – бр . сту-

денти (%)

4 – положи-
телно отно-
шение – бр . 

студенти (%)

5 – под-черта-
но положител-

но – бр . сту-
денти (%)

Не отг . – бр . 
студенти

Определете степента на отношенията на преподавателите към студентите с увреждания .

6 (3,2%) 6 (3,2%) 38 (20,4%) 67 (36%) 40 (21,5%) 9 (4,8%)

Определете степента на отношенията на преподавателите към студентите от етнически мал-
цинства .

5 (2,7%) 22 (11,8%) 81 (43,5%) 47 (25,3%) 21 (11,3%) 10 (0,5%)

Определете степента на отношенията на преподавателите към студентите от етнически мно-
зинства .

3 (1,6%) 12 (6,5%) 85 (45,7%) 51 (27,4%) 22 (11,8%) 13 (7%)
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Определете степента на отношенията на преподавателите към студентите от друго вероизпо-
ведание .

3 (1,6%) 15 (8,1%) 89 (47,8%) 46 (24,7%) 22 (11,8%) 11 (5,9%)

Определете степента на отношенията на преподавателите към студентите от големите гра-
дове .

1 (0,5%) 6 (3,2%) 97 (52,2%) 44 (23,7%) 26 (14%) 12 (6,5%)

Определете степента на отношенията на преподавателите към студентите от селата .

2 (1,1%) 16 (8,6%) 99 (53,2%) 40 (21,5%) 15 (8,1%) 14 (7,5%)

Определете степента на отношенията на преподавателите към студентите от различна сексу-
ална ориентация .

3 (1,6%) 19 (10,2%) 99 (53,2%) 30 (16,1%) 17 (9,1%) 18 (9,7%)

Определете степента на отношенията на преподавателите към студентите с ниски доходи .

2 (1,1%) 2 (1,1%) 108 (58,1%) 39 (21%) 19 (10,2%) 16 (8,6%)

Определете степента на отношенията на преподавателите към студентите с големи финансо-
ви възможности .

0 (0%) 4 (2,2%) 108 (58,1%) 34 (18,3%) 24 (12,9%) 16 (8,6%)

Определете степента на отношенията на преподавателите към работещите студенти .

14 (7,5%) 24 (12,9%) 62 (33,3%) 50 (26,9%) 18 (9,7%) 18 (9,7%)

Определете степента на отношенията на преподавателите към неработещите студенти .

5 (2,7%) 6 (3,2%) 87 (46,8%) 49 (26,3%) 20 (10,8%) 19 (10,2%)

към същия въпрос в анкетата на студентите се предоставя възможност да посочат допълни-
телни опции . 177 от тях (95,2%) не се възползват и не посочват нищо допълнително . 17 (9,1%) от 
анкетираните студенти споделят, че няма какво да добавят, защото всички опции са изчерпани или 
нямат наблюдения и препоръки . Едва 9 (4,8%) от общо 186 анкетирани лица посочват допълнителни 
опции (виж табл . 2) . 177 (95,2%) се въздържат .

ясно е, че студентите, които маркират други възможности, всъщност са пряко потърпевши . 
Поради тази причина тяхното мнение трябва да се подчертае и да му се обърне подобаващо внима-
ние, въпреки че са единици . Отново се наблюдава разлика в мненията от двете страни на проблема . 
От една страна студентите – родители (3 студенти – 1,6%) твърдят, че отношението към тях е 
негативно, но не демонстративно дискриминационно . От друга страна са студентите, които не са 
родители . Един от тях (0,5%) маркира, че преподавателите в университета демонстрират подчер-
тано положително отношение към студентите – майки и студентите – бащи . 
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Таблица 2. Допълнителни опции

1 – много нега-
тивно отно-

шение, дискри-
минационно – 
бр . студенти 

(%)

2 – негативно, 
но не демон-
стративно 
дискримина-

ционно – брой 
студенти (%)

3 – няма раз-
лика – бр . сту-

денти (%)

4 – положи-
телно отно-
шение – бр . 

студенти (%)

5 – под-черта-
но положител-

но – бр . сту-
денти (%)

Не отг . – бр . 
студенти

Определете степента на отношенията на преподавателите към студенти – полусираци (липса 
на предоставяне на доходи за този тип студенти) . 

1 (0,5%) - - - - -

Определете степента на отношенията на преподавателите към студенти – родители .

- 3 (1,6%) - - 1 (0,5%) -

Определете степента на отношенията на преподавателите към студенти със собствено и изя-
вено мнение .

- 1 (0,5%) - - - -

Определете степента на отношенията на преподавателите към студенти с малки деца . 

- - 1 (0,5%) - - -

Определете степента на отношенията на преподавателите към студенти с психични отклоне-
ния . 

- - - 1 (0,5%) - -

Определете степента на отношенията на преподавателите към студенти, очакващи деца .

- - - 1 (0,5%) - -

Запитани какво още трябва да се добави, някои от студентите отговарят, но без да маркират 
отговора си по скалата за измерване от 1 до 5:

 y Да се взима под внимание присъствието на редовните студенти – 1 студент (0,5%) .
 y Да не се дискриминират студенти – 1 студент (0,5%) .
 y студенти, които се занимават професионално със спорт – 1 студент (0,5%) .
 y Преподавателите да обръщат повече внимание на своите студенти – 1 студент (0,5%) .
 y студенти – подмазвачи – 1 студент (0,5%) .
 y студенти – родители: майки и бащи – 4 студенти (2,2%) .
 y Да проявяват толерантност към пътуващите студенти – 1 студент (0,5%) .
 y Отношението към всички студенти да е еднакво – 2 студенти (1,1%) .
 y Преподавателите трябва да бъдат напълно безпристрастни – 1 студент (0,5%) .
 y Някои студенти в групата получават повече внимание от останалите – 1 студент (0,5%) .
 y Възрастни студенти – 1 студент (0,5%) .
 y Има дискриминирани студенти – 1 студент (0,5%) .
 y Повече толерантност – мисля, че отношението към „различните“ студенти не трябва да е 

различно – 1 студент (0,5%) .
 y 1 студент (0,5%) смята, че в 5-степенната скала трябва да се добави опция „често“; а друг 

(0,5%) – „понякога“ .
 y Повече и по-ясна информация за различните студентски програми и изобщо по всички въпро-

си, които засягат пряко студентите, тяхното университетско образование и цялостно раз-
витие – 1 студент (0,5%) .

В отговор на този въпрос студентите добавят и други изисквания, но те не са пряко свързани 
с проявите на дискриминация или липсата на толерантност . Все пак ще бъдат изброени с цел да се 
постигне максимална обективност при отчитане на получените резултати (повече практика – 1 
студент (0,5%); по-голяма възможност за самостоятелност – 2 студенти (1,1%); повече почивка – 
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2 студенти (1,1%); има много проблеми, които остават неразрешени – 1 студент (0,5%); да се пре-
доставят разработени лекции, а не да се купуват скъпи учебници – 1 студент (0,5%); повишаване на 
качеството – 1 студент (0,5%); повече интерактивни методи – 1 студент (0,5%); по-изчерпател-
ни лекции – 2 студенти (1,1%)) .

Прави впечатление, че студентите определено апелират за толерантност от страна на препо-
давателите в университета . Те са на мнение, че не трябва да има разлика в отношението им към тях . 
с други думи, преподаването и оценяването трябва да са напълно обективни и да отразяват реални-
те възможности на студента, без да се засягат от други, допълнителни условия . Индивидуалният 
подход е приложим в работата със студентите, но само тогава, когато засяга качеството на тях-
ното образование и професионална подготовка .

следват няколко въпроси в анкетата, които се отнасят до различни аспекти на взаимоотноше-
нията между преподавателите и студентите в университета . Отговорите се маркират по 4-сте-
пенна скала: „винаги“ – 1, „често“ – 2, „понякога“ – 3 и „никога“ – 4 . За пореден път прави впечатление, 
че има студенти, които не отговарят на зададените им въпроси . Разбира се, причините за това мо-
гат да бъдат различни . Независимо от тях, обаче, тази пасивност също е показателна и трябва да се 
отчете като резултат . В допълнение някои студенти споделят устно, че не вярват в анонимност-
та на попълнената анкета, както и в нейното предназначение, обявено за научни цели . 

В табл . 3-10 могат да се видят отговорите на анкетираните студенти относно:
 y контактът между преподаватели и студенти .
 y До каква степен преподавателите се интересуват от бъдещето на студентите, на които 

преподават .
 y Възможността за себепознание, която преподавателите дават/не дават на студентите в 

университета .
 y системата за поощрения и наказания и нейната реална употреба .
 y Толерантността като цел на възпитанието на студента .
 y Равните възможности в образованието .
 y Правото на студента на избор на дисциплини, които да се изучават от него в процеса на при-

добиване на висше образование .
 y Преподаването и оценяването като причинно-следствен процес .

Получените отговори са много разнообразни и преобладаващо положителни, но това не може да 
се каже за всички . Резултатите са изразени и в процентно съотношение с цел постигането на по-го-
ляма яснота и обобщеност .

Таблица 3. Контактът между преподаватели и студенти

контактът между преподавателите и студентите съществува .

Отговорили – 
брой студен-

ти (%)

Винаги (1) Често (2) – Понякога Никога (4) Не отг . 

75 (40,3%) 74 (39,8) 33 (17,7%) 2 (1,1%) 2 (1,1%)

Таблица 4. Интересуват ли се преподавателите от бъдещето на своите студенти?

Преподавателят се интересува от бъдещето на своите студенти .

Отговорили – 
брой студен-

ти (%)

Винаги (1) Често (2) Понякога Никога (4) Не отг . 

33 (17,7%) 61 (32,8%) 74 (39,8%) 15 (8,1%) 3 (1,6%)

Табличното изображение на получените резултати предоставя по-добра видимост, която поз-
волява за кратко време да се направи извод . Веднага става ясно, че студентите определено не са еди-
нодушни в отговорите си по поставените им въпроси . Вижда се, че най-голяма част от тях изби-
рат опцията „понякога“, което никак не е задоволително по отношение на качеството на препода-
ването в университета . Опцията „понякога“ сама по себе си звучи като проява на дискриминацион-
но отношение .



69

педагогика и психология

Таблица 5. Преподавателите дават възможност на студентите да проверят възможностите си

Преподавателите предоставят възможност на студентите да изучават своите силни и слаби 
страни .

Отговорили – 
брой студен-

ти (%)

Винаги (1) Често (2) – Понякога Никога (4) Не отг . 

25 (13,4%) 46 (24,7%) 92 (49,5%) 19 (10,2%) 4 (2,2%)

Таблица 6. Системата за поощрения и наказания се използва адекватно

Преподавателите използват адекватно системата за поощрения и наказания .

Отговорили – 
брой студен-

ти (%)

Винаги (1) Често (2) – Понякога Никога (4) Не отг . 

27 (14,5%) 46 (24,7%) 80 (43%) 28 (15,1%) 5 (2,7%)

В допълнение на табл . 6 се пояснява, че един 1 студент (0,5%) от отговорилите „често“ дописва 
мнението си, че това важи само за наказанията . същият 1 студент (0,5%) маркира „никога“ и допъл-
ва със забележка, че се отнася единствено до поощренията .

Таблица 7. Преподавателите възпитават студентите в толерантност

Преподавателят възпитава в студентите търпимост към съществуващите „различия“ .

Отговорили – 
брой студен-

ти (%)

Винаги (1) Често (2) – Понякога Никога (4) Не отг . 

42 (22,6%) 63 (33,9%) 62 (33,3%) 14 (7,5%) 5 (2,7%)

Таблица 8. Преподавателите осигуряват равни възможности за обучение на студентите

Преподавателите обезпечават:

Отговорили – 
брой студен-

ти (%)
Винаги (1) Често (2) – Понякога Никога (4) Не отг . 

Равни възмож-
ности за обу-

чение .
50 (26,9%) 52 (28%) 64 (34,4%) 7 (3,8%) 13 (8,1%)

Таблица 9. Преподавателите осигуряват на студентите право 
на свободен избор на учебни дисциплини

Преподавателите обезпечават:

Отговорили – 
бр . студенти 

(%)
Винаги (1) Често (2) – Понякога Никога (4) Не отг . 

Възможност 
студенти-
те да изби-

рат свободно 
и адекватно 

необходимите 
учебни дисци-

плини .

32 (17,2%) 33 (17,7%) 67 (36%) 26 (14%) 28 (15,1%)
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Таблица 10. Системата за оценяване е адекватна на преподаването

системата за оценяване на изпитите отговаря на начините на обучение по време на семестъра .

Отговорили – 
брой студен-

ти (%)

Винаги (1) Често (2) – Понякога Никога (4) Не отг . 

31 (16,7%) 56 (30,1%) 74 (39,8%) 18 (9,7%) 7 (3,8%)

Трябва да е ясно, че при попълването на анкетната карта бяха налице редица фактори, които без-
спорно влияят на получените резултати . Някои от студентите бързаха, други се отнесоха с под-
чертано недоверие, трети демонстрираха негативно отношение, а четвърти напълно отказаха да 
я попълнят . Някои от студентите изразиха мнение, че никой реално не се интересува от тяхното 
мнение – само попълват анкети, а нищо не се променя . Независимо от това, резултатите са много 
показателни и трябва да се имат предвид особено, когато говорим за качеството на образованието 
в университета и бъдещето на нашите студенти . Тяхното недоволство към преподавателите не 
бива да се приема като претенция или неоснователна забележка . Напротив, те са нашето огледало и 
тяхното мнение често е най-вярното отражение на преподавателската ни дейност . Факт е, че до 
голяма степен бъдещето им зависи от нас – тяхната подготовка в университета е билетът им за 
успешна професионална реализация . може би, наистина днешният студент е по-капризен, което не 
е задължително да се маркира като нещо негативно, защото стремежът към по-качествено образо-
вание е стремеж на будни и инициативни млади хора . Тяхната амбиция е да се подготвят адекватно 
за бъдещето си, което е и нашата задача като университетски преподаватели .

EDUCATIONAL SYSTEM IN BULGARIA – BENCHMAKING
Jasena Valerieva Chrsistova
plovdiv University „paisii Hilendarski“, faculty of pedagogy

Abstract: The paper discusses the educational system in Bulgaria – its structure, levels and the changes that 
comes with the entry into force of the Law on preschool and school education . A comparative analysis with some 
countries following the model of the education system in the country – centralization, decentralization, autonomy, 
munitsipalization . in Bulgaria there is centralized control of education, but with a trend towards decentralization .

Keywords: education, educational system, educational management

Образованието като процес на предаване на социален опит и като обществена институция мо-
же да се разглежда като сложна система, включваща в себе си различни елементи и връзки между тях – 
подсистеми, управление, ресурси .

съобразно общата теория на системите и имайки предвид характера на протичащите процеси на 
обучение и възпитание, може да се каже че образователната система представлява дял от глобалната 
обществена система, която е цялост с много сложна структура, съставена от еднородни и разнород-
ни елементи, между които се осъществяват множество системни връзки . Разглежданата система има 
различни нива на действие и осъществява безброй взаимодействия с окръжаващата среда . 

Елементи (нива) на образователните структури
класификацията на ЮНОскО iSCEd (мЕЖДУНАРОДНА сТАНДАРТНА клАсИФИкАЦИя НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО) е разработена на основата на статистически данни и съизмерими показатели от 
различни образователни системи [9] . съобразно нея съществуват следните елементи, нива на обра-
зователните структури:

Ясена Валериева Христова, докторант
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕмА В БъЛГАРИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
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 y (0, ISCED’97) ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – етап на организирано обучение, свързан с 
подготовка на децата за училище . Осъществява се в различни видове предучилищни заведения 
като в нея се включени деца от 2-3 до 5-7 години . 

 y (1, ISCED’97) НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – дава базово образование по четене, писане и матема-
тика . Елементарни знания по четене, писане, математика, природата и чавека се овладяват в 
национални начални учебни заведения или програми . В различните образователни системи про-
дължителността й е от 4 до 6 години

 y (2, ISCED’97) ПъРВИ ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – разширява се общообразователния 
минимум . обучението се осъществява в отделни дисциплини, преподавани от специализира-
ни преподаватели . Продължителността на този елемент е от 3 до 5 учебни години (5-8 или 6-
9 клас) .

 y  (3, ISCED’97) ВТОРИ ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – завършващ етап на средно образова-
ние . Обучението се осъществява в по-малък брой задължителни дисциплини и се реализира про-
филирано обучение . Преподавателите обикновено имат по-висока квалификация и специализа-
ция . В различните образователни системи продължителността й е от 3 до 5 години (9-11 или 
10-12 клас) .

 y Образователни програми за професионални технически училища (3с, iSCEd’ 97) се предлагат, 
след завършване на основното образование, с продължителност 2 години . Добитата професио-
нална квалификация дава достъп до пазара на работна ръка .

Според ЗАкОН за предучилищното и училищното образование, Обн ., ДВ, бр . 79 от 13 .10 .2015 г ., в 
сила от 1 .08 .2016 г . етапите на предучилищно, начално и средно образование в България са [2]:

Чл. 35. (1) Детските градини са общински или частни. 
(2) По изключение може да се откриват и държавни детски градини: 
Чл. 36. Училищата са държавни, общински, частни или духовни. 
Чл. 37. Според вида на подготовката училищата са неспециализирани и специализирани . 
Чл. 38. (1) Според етапа или степента на образование неспециализираните училища са: 
1. начални (I – IV клас включително); 
2. основни (I – VII клас включително); 
3. гимназии (VIII – XII клас включително); 
4. обединени (I – X клас включително); 
5. средни (I – XII клас включително). 
Въвежда се нова образователна структура
Новата образователна структура цели яснота и подреденост – основна образователна степен с 

два етапа: начален (i – iV клас) и прогимназиален (V – Vii клас) и средна степен с два етапа: гимназиа-
лен етап (Viii – х клас) и втори гимназиален етап (хi и хii клас) .

Двата етапа в средната степен на образование осигуряват вертикална и хоризонтална проходи-
мост в системата; възможност за смяна на избора; предуниверситетска подготовка; тясно профи-
лирано и професионално образование в последните 2 години .

Създават се нови институции в системата
 y Обединено училище (от i до X клас) – учениците ще имат възможност да завършат първи гим-

назиален етап в родното си място, което е важно за живеещите в малки селища или за тези, чи-
ито семейства са финансово затруднени . Тези училища могат да осигуряват и професионална 
подготовка – така учениците ще могат да придобият квалификация по част от професия, а за 
професии с i степен на професионална квалификация – и придобиване на професионална квали-
фикация . Заварените към влизане в сила на този закон общински основни училища се преобразу-
ват в едно от училищата в новия закон с решение на общинския съвет:

 y Национални и иновативни училища
 y средищни и защитени детски градини
 y Център за подкрепа на личностното развитие и Център за специална образователна подкрепа .

Управление на образователната система.
Една образователна система, независимо в коя държава, има своите цели:
 y да подпомага развитието на децата, като изисква от тях и им дава възможност да мислят ра-

ционално, за да реализират себе си в разрешаването на житейски задачи;
 y да възпитава у децата уважение към моралните ценности в обществото и толерантност към 



72

ОбразОвание и технОлОгии

другите раси, националности, религии и начин на живот;
 y да помага на децата да разбират света, в който живеят;
 y да помага на децата да използват езика ефективно и с въображение в четенето, писането и го-

воренето;
 y да помага на децата да оценят как тяхната нация достига и поддържа жизнения си стандарт, 

да възпитава у тях респект към съществената роля на индустрията и търговията в общест-
вения процес;

 y да предлага основата от математически, научни и технически знания, даваща възможност на 
момчетата и момичетата да усвоят най-съществените умения, които ще им бъдат необходи-
ми в бързо променящия се свят на бизнеса;

 y да разкрива пред децата човешките стремежи и постижения в изкуството, науката, религия-
та и в търсенето на по-добър обществен ред .

 y да насърчава и поощрява децата със задръжки в развитието им или с тежко социално положе-
ние, което затруднява възможността им да учат; ако е необходимо, да създава допълнителни 
ресурси, които да са в помощ на тези деца .

За да може да постигне целите, една образователна система трябва да има управление, което но-
си своите перспективи и от това ще печелят децата, студентите и всички обучаващи се кадри .

като нов момент в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с управлението 
на качеството в детската градина и в училището, е въведено изискването за самооценяване (вътреш-
на система за управление на качеството в училищата и детските градини) . То се извършва ежегодно:

 y от комисия в детската градина или училището;
 y чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина или училището .

Областите, които подлежат на самооценяване, са:
 y управлението – ефективното разпределяне, използването и управлението на ресурсите за по-

вишаване на качеството в институцията;
 y образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация;
 y взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни .
 y В процеса участват учениците, учителите, директорите, другите педагогически специали-

сти, както и родителите .
Етапите на самооценяване са подготовка, провеждане на самооценяването, обработване на ин-

формацията от проведеното самооценяване, анализиране на получените резултати, предлагане на 
мерки за подобрения в работата на институцията за повишаване на качеството на предоставяно-
то образование . Накрая се изготвя доклад от самооценяването .

Управлението на съвременните образователните системи се осъществява на базата на няколко 
основни принципа за организационна идеология – централизация, децентрализация, училищна авто-
номия, муниципализация, приватизация . В зависимост от баланса между тези принципи и степента 
на тяхното реализиране в различните образователни системи функционират по-централизирани 
или децентрализирани модели на управление . като цяло балансът между централизация и децентра-
лизация основан на традициите в образователната система, на реалностите свързани с географски-
те особености, обществено-политическия живот, икономиката на дадена страна . Трябва веднага да 
се отбележи, че от началото на 80-те години на 20-ти век започва процес на сближаване, на взаим-
но допълване на централизацията и децентрализацията в управление на образованието и на търсене 
на най-добро съотношение между тях . Израз на тази своеобразна „конвергенция“ е процесът, насо-
чен към централизация в някои силно децентрализирани образователни системи /сАЩ, Англия, Гер-
мания/ . Тази тенденция е свързана с ограничаване на ролята на муниципативните органи за управле-
ние, тъй като от една страна се въвежда засилен контрол /Германия/, държавни образователни стан-
дарти /Англия/, блоково финансиране на отделни училища /Англия, сАЩ/ .

 y Централизация .
Централизацията се основава на бюрократичния принцип на функциониране на системите и ад-

министративния модел на управление . При нея съществуват различни равнища на управление, къде-
то процеса на вземане на решения е ограничен до тесен кръг от хора . Вземаните решения на тези рав-
нища зависят от решението, взето на по-висшето ниво и те от своя страна влияят върху решени-
ята, вземани на по-нисшите равнища . съществува, следователно, определена йерархична верига на 
комуникация и разпореждане . Професионалните задължения, властта и позициите се предписват, де-
легират и регулират . 
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Общите характеристики на централизацията в образователната система са свързани с:
 y общо единно ръководство, което взема решения, които се отнасят до всички, до цялата об-

разователна система . Решенията най-често се оформят в закони, подзаконови и други норма-
тивни актове, които имат задължителен характер . 

 y йерархична структура . Най-високо стои органа, които взима решенията и определя характе-
ра, мисията, политиката на образованието . Най-често това са министерствата на образо-
ванието в отделните страни . логиката е, че образованието е твърде специфичен сектор . Той 
изисква особени компетенции, добро познаване на системата, за да могат да се вземат разум-
ни решения . 

 y съподчиненост . Учителят е подчинен на директора на училището . Учителят и директора са 
подчинени на експертите (инспекторите) от градския и/или окръжния инспекторат . Учите-
лите, директорите, експертите на градско и окръжно равнище са подчинени на експертите на 
министерството на образованието . В тази пирамидална структура, много често за ученици 
и родители даже въобще не става дума .

 y контрол . Той е предвиден на всяко равнище . „Директорът контролира и отговаря за учители-
те, учениците, училището като цяло . Експертите от града контролират всички директори, 
учители, училища . Тези на окръжно равнище имат права по отношение на всички учители, ди-
ректори, експерти в окръга, а тези от министерството отговарят за цялата страна . По от-
ношение на отделни проблеми (например личен състав, финанси, строителство и т .н .) мно-
го често контролът и решенията са в още по-сложни зависимости с много други фактори от 
държавната власт“ [4] .

Предимствата на централизираните образователни системи според техните привърженици се 
състоят главно в следното:

 y единство на образованието . То е свързано и с по-голяма координация между различните инсти-
туции в системата;

 y по-строг контрол осъществяван на различни равнища;
 y „контролируемо изразходване на бюджетните финансови средства за издръжка на образова-

телната система;
 y социална справедливост в осъществяване на конституционното право на свободен достъп до 

образованието на всички граждани на страната“ .
Недостатъците на този принцип са: 
 y „социалната демагогия по отношение на образованието . Равенството, еднаквостта на обра-

зованието в големия град и малкото селце съществуват само на думи, в официалните докумен-
ти . Практически това не е възможно . Това е само добра илюзия и удобна елементарна пропаганда . 

 y Централизираната образователна система убива личната инициатива на ученици, учители, 
директори . Те просто се превръщат във формални изпълнители на разпорежданията и изисква-
нията „от горе“ и така, цялото образование придобива формален, административен характер . 

 y Централизираната образователна система е тромава, консервативна, трудно се променя и 
развива . И най-добрите решения взети от ръководните органи, за да стигнат до конкретния 
учител от една страна минава много време, от друга страна най-често се деформират така, 
че трудно могат да бъдат разпознати“ [4] .

 y При централизираните образователни системи не отчитат регионалните спецификата и 
различия на образователните потребности на хората от различни райони, на различни равни-
ща . Оттук и прекомерна унификация в образованието .

 y Бюрократичните принципи на организация на учебните заведения и прекомерната йерархия . 
Това намалява възможностите за своеобразно развитие – като това се отнася, както за профе-
сионалното развитие на учителите, така и за личностното развитие на учените .

Управлението на образованието в Норвегия е централизирано, но през последните няколко годи-
ни се наблюдава тенденция към децентрализиране, стимулиране на местната автономия, оптими-
зиране броя на консултативните органи, довели до високо-комплексна и несистемна организация на 
национално равнище . В Норвегия, Португалия и България преобладава централизираното управление, 
което постепенно се променя към децентрализация, която следва логически историческото и поли-
тическото развитие, националната идентичност .
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 y Децентрализация .
Децентрализацията се разглежда в два основни аспекта . От една страна, тя е тясно свързана с 

процеса на модернизация в управлението на съвременните образователни системи . Децентрализаци-
ята е насочена към образователна промяна и към реконструкция на структурите за управление на 
образованието . Използват за елиминиране на негативните страни на прекалено централизираните и 
бюрократизирани образователни системи . При това се постига: намаляване на бюрократичния цен-
трален контрол и „заменянето му с контрол на местно ниво“; прехвърляне на „управленски функции 
от централното към местно управленско равнище на образователната система“, с което вземане-
то на решения се приближава до техните изпълнители; разширяват се възможностите – за участи-
ето във вземането на управленски решения от страна на представителите на родителите, учите-
лите, местната общност; увеличаване на мобилността на образователната система и „гъвкавост-
та на учебния план и учебните програми“; приближаване „на училището до потребителите на обра-
зователни услуги – родители и местна общност“ [8] .

От друга страна децентрализацията в образованието се разглежда в контекста на икономика на 
образованието . Основен проблем в икономиката на образованието е този за „разходите за обучение“ . 
Тези разходи се определят от една страна от „финансовите условия за функционирането на учили-
щата“, а от друга от „разходите за издръжката на един ученик“ [3] . Разглежданата стратегия е на-
сочена към постигане на: „намаляване общите разходите за образование, чрез намаляване на разходи-
те за централната бюрокрация“; прехвърляне „на отговорностите по управлението на финансови-
те ресурси върху местните власти и частни лица“; мобилизиране на ресурсите за образование чрез 
увеличаване на източниците на финансиране на учебните заведения; децентрализиране „на контро-
ла върху изразходване на средствата за образование“ [8] .

Протичане на процеса на децентрализацията зависи от:
 y историята, политиката и културата на държавата; 
 y различните „исторически, културни и конституционни фактори, обществената активност 

по въпроса и размера на разглежданата страна, най-често влияят върху избора между центра-
лен или локален контрол“;

 y самото реализиране на различните форми на децентрализация в образователните системи се 
базира на „образователната политика, основана на принципите на либерализма, федерализма, 
локалния популизъм, участващата демокрация“  .

Основните характеристики на децентрализацията са следните: 
 y Тя е във връзка с другия важен принцип за функциониране на управленските структури – цен-

трализацията . В този смисъл трябва да се търси определен баланс между централизация и де-
централизация, основан на традициите в образователната система, на реалностите, свързани 
с географските особености, обществено-политическия живот, икономиката на дадена страна .

 y свързана е с аргумента ефективност . В този смисъл децентрализацията на образователните струк-
тури води до по-голяма ефективност в тяхното функциониране и организационно развитие . 

 y Децентрализацията води до демократизиране на управленската система в сферата на образо-
ванието и усъвършенстването на нейните организационни структури . 

 y Децентрализацията е свързана и със съучастието, т .е . в управлението участват повече фак-
тори, като се създават разнообразни партиципативни органи; реализират се различни форми 
на пряка и представителна демокрация в управлението на образованието . Не на последно мяс-
то разглежданото понятие се свързва и с определена степен на муниципализация /засилване на 
ролята на общините/ . 

Положителни страни на децентрализацията са: 
 y по-голяма гъвкавост на организационните структури; 
 y по-добро използване на местните фондове; 
 y по-добро взаимодействие и партиципативност при вземане на решенията; 
 y дебюрократизация; 
 y нарастващи възможности за иновации и контрол в сферата на образованието . 

От своя страна негативните страни на децентрализацията са следните: 
 y човешките ресурси: недостатъчно добре подготвени кадри, участващи в управлението на об-

разованието;
 y зависимост от местни фактори, която води до регионални различия;
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 y партийна пристрастност на участниците в партиципативните органи; липса на координа-
ция между отделните звена и органи .

Типичен пример на децентрализирана система на управление на образование е Швейцария, която 
е федерална държава . При нея управлението и администрацията на образованието в кантоните се 
осъществяват от правителството на кантона и неговия департамент /министерство/ на образо-
ванието, към които в много кантони се прибавят и съвет по образованието . Този съвет е колекти-
вен орган, чиито членове, избрани от кантоналния парламент, са компетентни особено по въпроси-
те на вътрешно-училищната организация . Във Финландия има дванадесет провинции, които са на-
товарени с управлението на образованието . В своята работа те се опират върху различни консул-
тативни органи, съставени от училищни администратори и представители на други икономиче-
ски или културни организации . Задачите на местните общности са определени със Закона за админи-
страцията на училищата на местно равнище от 1988 . Тази силна децентрализация в полза на мест-
ните власти се вписва във Финландия, както и в другите скандинавски страни, в една широка профе-
сионална автономия на училищата . 

 y муниципализация на образованието
Принципът за муниципализация в управлението е свързан със засилване ролята на общините по 

отношение на образованието . местното ниво на управление на образованието обикновено е свър-
зано с дадено населено място или териториална единица . От тази гледна точка местното ниво мо-
же да включва в себе си едни или други елементи: кметство; градска управа; район; средищен център; 
община . 

Общината представлява административно-управленска или географска единица . Наред с това 
значението на тази дума е свързано с понятието общност /дори на английски те се означават с ед-
на дума /community/ – хора, свързани с общи интереси, възгледи и навици, професии . Административ-
ната община, наред със семейството, църквата и държавата, се разглежда като важен фактор за уп-
равление на учебните заведения . според В . Райн „гражданската община управлява външните училищ-
ни дела – постройка на училищни здания; заплащане на учители и др .“ [5] . Така Райн приема, че мест-
ното управление е свързано преди всичко с материалното и финансовото гарантиране на училища-
та, с осигуряване на тяхната „външна“ самостоятелност . Английската изследователка от средата 
на нашия век Джоан сайман също отбелязва основния принос на местните образователни власти за 
издръжката и функционирането на общинските учебни заведения . За нея обаче особено важен аспект 
на местното управление на образованието е свързан с извода, че ‚всички експерименти в областта на 
образованието, започват отдолу, по инициатива на местните органи“ [6] . Посочените от авторка-
та иновации, свързани конкретно с английската образователна система са: подготвителните класо-
ве; детските психологически клиники; горните класове на началното училище . Така според Дж . сай-
ман благодарение на изборните, муниципални образователни органи за управление в Англия се изграж-
да една неформална обществена система за образование, която влияе и демократизира формалната .

Основните характеристики на муниципализация са следните: 
 y  местното управление се разглежда като форма за децентрализиране на образованието, при коя-

то контролът се осъществява от избрани училищни съвети на местно ниво . Осъществява се 
още разпределение на функциите между различните управленски органи и избор от страна на 
родителите . 

 y чрез нея се ограничава централизацията и се прехвърлят управленски функции върху градския 
училищен съвет /назначен от кмета по предложения на родители и общественост/ и избрани 
училищни съвети на равнище отделно училище .

 y  „създават се определени педагогически, правни, организационни и материални условия, при кои-
то училищата могат да функционират като местна система за възпитание и образование“ . 
Основните органи, които могат да реализират в определена степен горните условия, са мест-
ните съвети и образователни органи в общинската администрация . 

 y Училищна автономия
Важна особеност на демократичните образователни системи е процесът на превръщане на учи-

лището от училище на държавата в училище на гражданите“ . Този процес предполага образовател-
ната политика на държавата да е насочена към реформиране и модернизиране на управлението на об-
разователната система . При това централната власт, използва стратегията на училищната авто-
номия . Това води до по-активно участие на родителите и местната общност в реалното управле-
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ние на училището и предполага пряко включване на обществеността в управление на училището .
Училищната автономия се разглежда:
 y като стратегия за промяна и модернизация на образованието . 
 y тя е свързана е с децентрализацията, муниципализацията и приватизацията в образователни-

те структури .
 y предполага свобода, съуправление и самоуправление в училищната организация . 
 y изисква и съблюдаване на определено равновесие между потребностите на обществото и ин-

тересите на училището . 
 y свързана е с партиципативното управление в рамките на училището от страна на учители и 

родители . 
Автономията буквално означава „самоуправление /self-government/ и този смисъл може да се каже 

за всяка една институция, включително и за училището, че е автономна, когато се самоуправлява“ 
[1] . като цяло училищната автономия може да се дефинира ката автономия в рамките на образова-
телната система, включително на училищно ниво, означава самостоятелно управление по начерта-
ни от по-горните равнища правила /контрол; стандарти и др ./ . 

В този смисъл всяка автономия е относителна и институцията е длъжна да дава отчет на об-
ществото и училищните власти . В този смисъл обществото има право да контролира автономия-
та, което понякога води до конфликти и ограничения . Този факт още веднъж показва според автора, 
че автономията в сферата на образованието може да функционира в рамките на политическа демо-
крация и при поява на „авторитарни култури“ това понятие губи смисъла си, както и изчезва свобо-
дата в учебния процес .

Различават се няколко равнища на автономия: 
 y автономия на учебния процес; 
 y административна автономия; 
 y автономия в сферата на разходите .

На базата на направения анализ може да се направи извода, че училищната автономията се раз-
глежда, като стратегия за промяна и модернизация на образованието, свързана с децентрализация-
та, муниципализацията и приватизацията в неговите структури . Автономията предполага свобо-
да, съуправление и самоуправление в училищната организация . От друга страна тя изисква и съблю-
даване на определено равновесие между потребностите на обществото и интересите на организа-
цията . В този смисъл автономията в рамките на образователната система, включително на учи-
лищно ниво, означава самостоятелно управление по начертани от по-горните равнища правила /
контрол; стандарти и др ./ . 

Заключение
Обособяването на образователната система като отделна институция създава нужда от съ-

ставяне на модел на управление и формиране на отделни структури спомагащи управлението . Необ-
ходимо е и финансиране . 

според тяхното управление образователните системи се разделят на централизирани и децен-
трализирани, като са възможни и по-умерени варианти на не толкова силно проявено централизира-
не или децентрализиране . Това разделение отразява правомощията, които централната власт има 
върху управлението на образователната система в страната . 

В България например, управлението е централизирано, защото то е съсредоточено в ръцете на 
министерството на образованието и науката, като министърът на образованието и науката уп-
ражнява контрол върху дейността на всички видове училища и обслужващи звена (такива са реги-
оналните управления по образованието – РУО) . мОН спуска указания, одобрява учебни планове и 
създава правила, които трябва да се изпълняват изцяло от училищата . РУО също са структури на 
мОН, които служат за управление и контрол на системата на народната просвета . Те провеждат 
централна (министерска), а не регионална политика, както е в страните с децентрализирано упра-
вление . Такива са сАЩ, канада, Белгия, Великобритания и др . канада например е разделена на 12 про-
винции, всяка от които има цялата власт и отговорност за управлението на образователната сис-
тема на своята територия . Тук в България ситуацията е друга . Няма управление на образованието 
на общинско или регионално ниво . Директорите на общинските училища се назначават от начални-
ците на РУО, които пък от своя страна са назначени от министъра на образованието . Директорите 
на държавните училища също се назначават от министъра на образованието . 
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Въпреки всичко у нас има известна децентрализация . Тя се изразява в това, че директорите на 
отделните училища са упълномощени да назначават сами работен персонал – учители и др . От своя 
страна пък учителите имат право да избират методики и учебници, по които да преподават (като 
учебниците трябва предварително да са одобрени от мОН) . също така предметите за сИП и ЗИП 
изцяло се избират от училището и педагогическите съвети са оторизирани да правят известни про-
мени и допълнения в учебните планове след одобрение от РУО и мОН .

1 . Управлението на предучилищното образование в България се реализира на 4 нива:
2 . Национално, ръководено от министерския съвет .
3 . Регионално – от Регионално управление по образование
4 . Общинско – ръководено от Отдел Образование
5 . Вътрешно управление, упражнявано от директорите на учебните заведения .
Нива на управление на училищното образование:
 y Национално управление
 y Регионално управление
 y Вътрешно управление

Подобна на България е ситуацията в Италия, където също има умерена централизация . Там тя е 
проявена в предоставяне на част от управлението в пълномощията на провинциалните власти . А в 
5-те региона, които имат голяма административна автономия, децентрализацията е значителна . И 
в двете страни обаче централизацията е необходима за осигуряване на добро ниво на национално об-
разование в отделните части на страните, които се различават по стопанското си развитие . Дру-
ги страни с умерена централизация са литва и словения . Интересна е ситуацията във Франция къ-
дето макар и с традиционно централизирана образователна система, елементите на децентрализа-
ция стават все по-значителни . 

страни с по-силно изразена централизация от тази в България са Гърция и Турция . Турция е стра-
ната с най-разклонена и най-централизирана образователна система в Европа . Там се спазва изключи-
телно стриктна образователна политика . Изградени са множество структури, подчинени една на 
друга и следящи за правилното функциониране на образователната система . 

Образователните системи имат различен начин на финансиране според това дали са централизи-
рани или децентрализирани . Основната разлика е, че при централизираното управление по-голяма част 
от финансирането идва от държавния бюджет, като парите се разпределят от източника, докато 
при децентрализираното управление най-големият дял от средствата се предоставя от регионални-
те власти, а местните власти и централното правителство участват с по малки дялове . страни с 
централизирана система на финансиране са япония, китай, Италия, Франция и въобще в повечето слу-
чаи това страните с централизирани образователни системи . В Италия например 74% от средствата 
се дават от държавата, 18% от общините, а останалите от провинциите и регионите . 

според финансирането училищата биват държавни, общински и частни . В България държавни-
те детски градини, училищата и обслужващите звена се финансират от държавния бюджет, което 
отговаря и на метода на управление . Проблемно тук е финансирането на общинските училища, кои-
то са близо 86% от училищата в България . Те се финансират на общинско ниво, но във всяко едно от-
ношение са подчинени на РУО и съответно на мОН . Тоест една институция ги управлява а друга им 
плаща, като тези институции не са свързани чрез никаква административна структура помежду 
си . Така се получава една сложна и неефективна схема на финансиране . За да се коригира този проблем 
всички общински училища трябва да станат държавни . Така начинът им на финансиране ще съвпад-
не с начина на управление . 

При висшите учебни заведения и детските градини проблемите са по-незначителни тъй като тях-
ното управление е по-децентрализирано и автономно . Те са почти независими от мОН . В общински-
те детски градини например проблемите се свеждат единствено до ненавременното отпускане на фи-
нанси от общината, която пък от своя страна е зависима от данъкоплатците и от държавата . Влия-
ние оказва и степента на стопанско развитие на дадения район . Поради недостиг на пари за финанси-
ране като цяло в България, общинските детски градини са принудени да изискват символични такси за 
ползването им . Въпреки че тези такси не са високи това не би трябвало да е така . Във всяка развита де-
мократична страна предучилищното образование в общински детски градини е безплатно . 

Образователната система в България има както своите преимущества, така и своите недоста-
тъци . Факт е, че българите са най-образованите хора на Балканите и, че образователната ни систе-
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ма е една от най-добрите по света, но въпреки всичко са необходими известни трансформации . Необ-
ходима е по-голяма децентрализация, изразена в по-голяма регионална свобода . Не премахване на цен-
трализирания начин на управление като цяло, но предоставяне на по-големи права на РУО да сфор-
мират своя регионална политика . също така добре би било да се предостави по-голяма свобода при 
разполагането с бюджетните средства . Например при висшите училища техните структурни зве-
на – факултетите, често биват ощетявани от финансова гледна точка, тъй като ректоратите са 
онези, които се разпореждат и с техните финанси . Тук пак е необходима децентрализация, изразена 
в обособяването на факултетите като отделни структури с автономно управление и финансира-
не от държавата .

състоянието в отделните страни като степен на централизация или децентрализация е различ-
но и тази разлика се отразява върху моделите на управление . Важен структурен елемент в моделите 
на управление на образованието са консултативните органи, които се различават по своя обхват, 
организация, функции, състав и т .н . В различните страни – децентрализирани или централизирани 
има и различие в тези органи: по равнище на управление, постоянни и временни, на равнище общно-
сти, говорещи даден език и т .н .

В крайна сметка обаче във всички страни има функции, които практически са функции на цен-
тралната администрация: регламентиране подготовката и квалификацията на учителите, регла-
менти относно училищата, стипендии на учащите се, училищни стипендии, валидизиране на изпи-
ти, дипломи и др .

Литература:
1 . Алборнос, Ор . Автономия и оценка на ефективността на висшето образование . – Перспек-

тиви, 1991, n 2 .
2 . ЗАкОН за предучилищното и училищното образование, Обн ., ДВ, бр . 79 от 13 .10 .2015 г ., в си-

ла от 1 .08 .2016 г .
3 . митрополитски, м . Образование и икономика . В: Организация и управление на образование-

то . ред . к . Генев, с ., 1992 .
4 . Павлов, Д . Учебно помагало по Образователни системи и структури . ИНТЕРАУлА, 2003 .
5 . Райн, В . Педагогика изложена систематично . Търново ., 1905
6 . саймон, Б . Общество и образование . м ., 1989
7 . халац, Г . Автономията на училищата и реформата на училищната администрация в Унга-

рия . – Перспективи, 1990, n 3 .
8 . Цоков, Г . Училищна администрация . Ш ., 1999 .
9 . Husen, T, n . Postlatwaite . The international encyclopedia of education . P .P ., t .1, 1989 .
10 . unESCO: http://www .unesco .org/webworld/com

MANAGEMENT MODEL WITH QUALiTY iNDiCATORS IN pRESCHOOL INSTITUTION
Boyka Vladimirova Sofiyska
Kindergarten 129 „prikazen svyat“, Sofia

Abstract: indicators of quality management as a variable makes it possible to monitor the condition and 
development of the educational institution to diagnose problems and form effective policies and models for 
achieving quality of education and service . The indicators correspond to aspects of educational quality in the 
context of a dynamically changing social, political and economic reality . The management models integrate 
resource management approach and a vision is achieved as a competitive institution in a dynamic environment 
with limited time resources . The models with quality indicators store the specifics, uniqueness and diversity 
of the educational institutions, which is one of the priorities in the 21st century Educational management as a 
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мОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ С ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО 
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science . it is necessary to focus on the extent of interpreting government policy of educational institutions in the 
decentralization can also develop alternative management approaches, models based on institutional values and 
vision, approaches and solutions .

Keywords: indicators, quality management, model, innovative approaches, policies, algorithm

Интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж с акцент върху креативността, иновациите 
и предприемчивостта в образованието е концепция за качество и ефективност . Това е основен ак-
цент в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година, коя-
то отговаря на основните цели на стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж – Европа 2020 . Една от основните цели в стратегията е достъп до качестве-
но образование и обучение . според Велчев актуализирането на концепта качество и на системите за 
мониторинг и управление на качеството са условие за вписването на българската образователна сис-
тема в глобалния образователен проект .

Образователният мениджмънт е научна област, която не предлага политики и готови модели, 
а информира управленската дейност в образователните институции Управленската дейност в об-
разователните институции има специфичен характер и това налага да се разработват проблемите 
на психологията на управлението в образователните институции . Целите на образователните ин-
ституции са силно повлияни от външната среда като социално отворени системи . Необходимо е да 
се акцентира върху това, до каква степен образователните институции в условията на децентра-
лизация могат да интерпретират правителствената политика и да развиват алтернативни упра-
вленски подходи, модели, основани на институционалните ценности и визия . 

моделите на организацията са схематизирани образци на възпроизвеждане в приблизително реална 
форма на еволюцията на обясненията и предписанията на управленските школи (теоретичните кон-
цепции за същността на организацията, доминиращите функции на мениджмънта и критериите за 
оценка на нейната ефективност) . Всеки следващ модел съхранява някои черти от предишния [8] .

 моделът с индикатори за качество може да се са отнесе към теоретичните модели – системен и 
кибернетичен, модел на управление на организацията, ориентиран към качество, иновационен – ин-
формационни технологии, гъвкав, адаптивен и предпоставя интегрирана и обучаваща се организа-
ция, като се свързва с трансформационния мениджмънт – интегративен подход за постигане упра-
вление на качеството .

моделът е институционален проект в децентрализирана институция (условията на делегиран 
бюджет) . Ако проектът е средство за организационна промяна в динамична среда, при ограничен вре-
меви ресурс, бюджет и цели, създаването на нов и уникален по своя характер продукт или услуга, и 
ако качеството се търси в контекста на иновациите, то „моделът за проектна дейност в предучи-
лищната институция“ е моделът с индикатори за управление на качеството и се вписва в глобалния 
образователен проект .

Иновативните подходи на управление ситуират образователно пространство за работа с про-
екти при интегриране на човешкия ресурс за качествено протичане на процесите за реализиране 
стратегическите и оперативните цели на институцията . Проектът като алгоритъм за управле-
ние на качество предпоставя стратегическо програмиране, рефлексия за компетентност и лично-
стен интегритет на партньора и мониторинг – стандартизация, самооценка . 

Фигура 1. Проектът, алгоритъм за управление на качеството
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моделът е в резултат на стратегия за динамично развитие при предприемачески стил на упра-
вление, насочен към провеждане на иновации, като целите сe реализират в ограничен времеви ресурс 
за постигане мисията и визията на институцията, съхранявайки нейната уникалност в конкурент-
на среда . 

Управлението на промяната и иновациите се базира на обективната и навременна диагностика 
на институцията При диагностичния одит съществен е анализът на информацията получена с ин-
струментариума за констатиране: иновативните подходи на управление; значението им за управле-
ние на качеството; взаимното влияние на човешкия ресурс, стилът на управление и приложението 
на теоретичните модели за управление на качеството в институцията .

В този контекст се проследява връзката между теоретичните модели, функцията управление 
на човешките ресурси /квалификация-обучение, мотивация/, стилът на управление и управление на 
качеството в предучилищната институция в аспектите:

 y управление/мениджмънт, програмирате, проектиране, концепция, стратегия, стил на управле-
ние, подходи на управление, децентрализация, ресурси, мониторинг;

 y образователна среда – интерактивно образователно пространство в реална и виртуална сре-
да на взаимодействие, учител – дете – родител – общност;

 y педагогически екип – диференцираност на интелектуалния потенциал в интегрирана среда – 
непрекъснато обучени в съответствие с резултатите и визията на образователната инсти-
туция, рефлексия за иновациите;

 y мониторинг – стандартизация /измеримост, самооценка, самоконтрол .
Целта на модела е удовлетворяване сътрудниците и потребителите на образователна услуга и 

продукт при непрекъснато подобряване/ усъвършенстване качеството на образователна среда, об-
разователен процес и образователни резултати . 

Принципи на модела: принцип на децентрализация, принцип на демократизъм; принцип на хума-
низъм; принцип на достъпност – равен достъп до качествено образование; принцип на професионали-
зъм и компетентност; принцип на стандартизация, принцип на интелигентно и устойчиво разви-
тие; принцип на конкуренция, принцип на информираност; принцип на интегрираност, екипност – 
единство на цели и ръководство; колегиалност при вземане на решения .

Прилагането на принципите на научния мениджмънт, който се свързва с името на Ф . Тейлър, в сферата 
на образованието (в институциите) означава: въвеждане на система за мониторинг и контрол на качест-
вото на образователната услуга и обвързване на заплащането на труда на педагозите с това качество… [4]

мониторингът при модела е непрекъснат процес за наблюдение качеството на ресурсите, про-
цесите, резултатите в институцията при критерии и стандарти с променлива величина и при 
интегриране на дейностите планиране, контрол, квалификация, информиране – самооценката е ин-
струмент за качество, а проектът е средство, форма, стъпка от технология, алгоритъм за управле-
ние на качеството . системата за мониторинг при модела е възможност за обективна обратна ин-
формация за компетентност, креативност и мотивираност/интегрираност и резултатност в съ-
ответствие със стандартите на екипа в институцията .

Подходи: 
 y Процесуален подход – планиране /документиране, реализация, мониторинг, усъвършенстване: 

приоритетно реализиране – прогнозиране/приоритизиране, намаляване на разходите, прозрач-
ност, технологии, правила, политики, оценяване; 

 y системен подход, постоянно усъвършенстване чрез планиране, измерване, анализ, система за 
мониторинг на качеството, коригиращи действия, ефективност, удовлетворяване очаквани-
ята на потребителите . 

При модела за управление на качеството се ползват следните техники/ инструменти: страте-
гическо планиране, SWOT PEST анализ, принципът „Парето“ – 20/80, Айзенхауър – определяне на при-
оритетите, рейтинг скала, тест, анкета, проекти, карта за самооценка .

самооценката като инструмент за качество, със заложените критерии с променлива величина, 
отчита ресурсите на входа:

 y рейтинг скалата на изхода; 
 y проектът (алгоритъм за управление на качеството) и тестът (технология от системата за 

мониторинг) – процесите в институцията .
Анализът на данните показва модел с индикатори за качество, който отразява чрез самооценка-

та (инструмент за качество) на педагогическия екип специфичността на управление на институ-
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цията и предпоставя: образователно пространство, интегриращо реални и виртуални ресурси за 
ефективност на педагогическото взаимодействие; обективна самооценка на професионалните ком-
петентности на педагогическите специалисти и стимулиране на креативните им постижения; ре-
флексия за стандартизация /измеримост при процеси, ресурси, резултати; рефлексия за придобиване 
на нови компетенции при система на непрекъсната квалификация; конкурентна среда за ефективно 
протичане на педагогическите процеси при мониторинг – самооценка . 

моделът се ситуира с алгоритъм за управление на качеството: концепция, стратегия; програми-
ране, стандартизация; реализиране, дейности; мониторинг, самооценка; анализ, хипотези; политики 
за постигане на динамично равновесие и резултати в съответствие със стандартизацията . 

Индикаторите за качество се проследяват в контекста на иновациите . качеството на образо-
вателна услуга, удовлетворяващо потребителското търсене, се идентифицира там, където тео-
рията информира управленското действие и с иновативни подходи и интегриран ресурс се постига 
ефективно управление на образователната институция .   
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Abstract: Conceptual basis of the survey was responsible parenting and positive family upbringing . The report 
presents part of a study of life orientations of contemporary Bulgarian family as the basis for pedagogical education 
of parents . in specifics, the study is related to the results and conclusions of the orientations of parents with preschool 
children to their life priorities and those of their children . The study of life’s priorities of parents and children is 
the foundation of any form projections . They are related to increasing the educational culture of contemporary 
Bulgarian family and optimization of communication „teachers – children“ in educational institutions, in the 
context of game-cognitive situations for indirect diagnosis of familial interactions . 
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Увод
В контекста на взаимодействието „образователни институции-семейство“, европейската об-

разователна стратегия визира отговорното родителство и позитивното семейно възпитание ка-
то значими парадигми за ранно детско образование и развитие [3] . В „Закон за предучилищното и 
училищното образование“ е записано, че родителите са основни участници в образователния процес 

проф. д-р Радослав Иванов Пенев, проф. д-р Любослава Димитрова Пенева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

ЖИТЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ НА СъВРЕмЕННИТЕ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ
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и социално-педагогическите тренинги и обучения са актуална необходимост за повишаване на тях-
ната педагогическа култура [1] .

Това означава, че:
 y Житейските ценностни ориентации на родителите са в основата на техните модели за въз-

питателно влияние; 
 y компетентността на педагогическите специалисти изисква нови комуникационни стратегии 

за сътрудничество с родителите;
 y Визията за оптимизация на възпитателния потенциал на семейството се реализира чрез про-

цеса „педагогическо образование на родителите“ .
Огромно значение в семейните взаимоотношения и възпитателния процес имат житейските 

приоритети на родителите и децата – модели на поведение, комбинация и проява на решения и реак-
ции в зависимост от ежедневните ситуации на общуване:

 y състояние на несигурност и стрес (първичен приоритет);
 y Привични реакции в спокойно състояние (вторичен приоритет) .

Няма „лоши“ и „добри“ приоритети, а плюсове и минуси във всеки от тях . 

Програмна ориентация на изследването
Настоящият доклад представя резултати, отразяващи част от проучване на житейските и 

възпитателни ориентации на съвременното българско семейство, както и на отношението на ро-
дителите към тематика и технология за повишаване на тяхната педагогическа култура, по проект 
„Педагогическо образование на родителите: Нагласи и ориентации на съвременното семейство . сУ 
„св . климент Охридски“, договор №32/2016 . Ръководител на проекта – проф . Радослав Пенев [4]:

 y Изследването се реализира в периода 04 . – 06 . 2016 година в 71 детски градини в страната;
 y Анкетното проучване се осъществи с 9146 родители на деца от предучилищна възраст;
 y В изследването като анкетьори взеха участие 426 детски учители .

Показатели, характеризиращи резултативните насоки на изследователските акценти в доклада:
 y Информация за децата и семействата – пол, възраст и етнически произход на децата, струк-

тура на семействата, специфика на населеното място;
 y Ориентации на родителите към собствените житейски приоритети;
 y Ориентации на родителите към житейските приоритети на собствените деца .

Процедура: Респондентите избират по един възможен отговор в определянето на собствения 
житейски приоритет и този на детето (децата) си .

Житейски приоритети: Сентенции (показатели)
1 . Чувствам се най-добре (най-много се харесвам), когато аз и близките ми живеем в състояние на 

душевен и физически комфорт! Чувствам се най-зле (най-малко се харесвам), когато има напре-
жение, болка и стрес! – комфорт;

2 . Чувствам се най-добре, когато нещата са подредени и организирани, а аз контролирам себе си и 
ситуацията! Чувствам се най-зле, когато изпитвам срам, унижение или ме критикуват за не-
що, което по моя преценка е трябвало да зная, или направя! – контрол .;

3 . Чувствам се най-добре, когато мога да доставя удоволствие на другите и да избегна конфли-
ктите, за да направя живота приятен! Най-зле се чувствам, когато ме отхвърлят, изоставят 
или изолират и когато не мога да се справя с трудна ситуация! – сервилност;

4 . Чувствам се най-добре, когато постигам нещо и когато съм най-добрият/добрата! Чувствам 
се най-зле, когато реша, че съм без стойност, незначителен/незначителна и глупав/а! – Значи-
мост .

Резултативни и аналитични проекции на изследването
социологически профил на респондентите – характеристики и специфики
 y Обект на изследване са житейските ориентации на младото нуклеарно семейство с нормални 

възрастови различия между мъжете и жените;
 y Преобладаващата част от анкетираните родители са на възраст от 25 до 35 години (общо 

82,9%), предимно със средно (50,0%) и висше образование (25,4%) и с професионални ангажименти 
в частния (54,8%), и държавния (27,7%) сектори . Прави впечатление високия процент на безрабо-
тица сред родителите – 17,3%, приоритет на живеещите в по-малките населени места;

 y Жените (57,5%) са повече от мъжете (42,5%), но относително малката разлика в процентно 
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отношение дава възможност за профилна диференциация на маскулинност и феминност като 
сравнителен анализ на резултатите, още повече че в практиките от анкетните проучвания 
на семействата почти винаги участват майките и в значително по-малка степен – бащите;

 y В сравнителен план, жените са по-млади от мъжете, като тази констатация важи особено за 
възрастта от 25 до 30 години (53,7% срещу 40%), докато във възрастта от 30 до 35 години е 
налице изравняване на процентното съотношение на респондентите (37,4% от всички анке-
тирани са мъже и 33,5% – жени);

 y Дамите са и с по-висока степен на образование и са повече ангажирани в държавния сектор, но 
същевременно процентът на безработица при тях е по-висок . съответно, около половината 
от респондентите от мъжки пол имат средно образование и са професионално ангажирани по-
вече в частния сектор, отколкото жените .

 y Разпределението на респондентите като процентни етноспецифики се доближава до офици-
алните данни на Националния статистически институт за етническия произход на населе-
нието на България: българи – 76,5%; турци – 12,0%; роми – 11,3%; други – 0,2%;

 y структурните характеристики на фамилната констелация като брой на децата показват 
преобладаването на семействата с едно дете (54,4%) и две деца (30,5%);

 y сравнително високият коефициент на репродуктивност на семействата е свързан с броя на 
децата при ромския етнос;

 y В контекста на населеното място малко повече от половината респонденти живеят в столи-
цата и големите градове на Република България (58,0%), а останалите – в по-малки населени мес-
та – 17,2% в средно големи градове, 11,0% – в малки градове, 13,8% – в села;

 y Преобладаващата част от анкетираните живеят на семейни начала, като формите на връзка-
та включват брака (72,4%) и съвместното съжителство без брак (21,4%), характерно повече са 
представителите на ромския етнос . много малка част от тях са неженени/неомъжени (4,0%) 
и разведени (1,9%) .

Житейски приоритети на родителите и децата
самооценките на родителите относно собствените житейски приоритети и представите им 

за житейските приоритети на децата са отразени в Таблица №1 .

Таблица №1. Житейски приоритети 

ПРИОРИТЕТИ ОРИЕНТАЦИИ НА РЕсПОНДЕНТИТЕ/ИЗБОРИ – %

сАмООЦЕНкА НА 
сОБсТВЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ

ПРЕДсТАВА ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ 
НА ДЕЦАТА

мъЖЕ ЖЕНИ ВсИЧкИ мъЖЕ ЖЕНИ ВсИЧкИ

кОмФОРТ 57,3 65,1 61,8 50,0 47,0 48,5

кОНТРОл 21,8 17,4 19,3 12,7 14,1 13,5

сЕРВИлНОсТ 13,6 14,0 13,9 12,7 15,4 14,3

ЗНАЧИмОсТ 7,3 3,5 5,0 24,6 23,5 23,9

 y Водещият житейски приоритет на респондентите е „комфорт“ (61,8%), т .е . те ценят прос-
тите житейски удоволствия и възприемат спокойствието като основна характеристика на 
семейния микроклимат . същевременно, този избор може да означава зависимост от другите в 
името на семейството, имайки предвид по-високата му значимост за жените, отколкото за 
мъжете (65,15% срещу 57,3%);

 y На второ място в самооценката е житейският приоритет „контрол“ (19,3%), което означа-
ва, че за 1/5 от родителите (в процентно отношение изборът е повече маскулинен – 21,8% сре-
щу 17,4%) е от значение стремежът към организираност на собственото поведение и контро-
лиране на другите . Това, обаче, може да доведе и до прекомерни изисквания, и авторитаризъм 
към децата;

 y Житейските приоритети „сервилност“ и „Значимост“ са с маловажни характеристики в цен-
ностните ориентации на респондентите;

 y с най-висок процент на значимост в представите на родителите за житейските приоритети 
на децата им е отново приоритетът „комфорт“ (48,5%), без да е налице съществена разлика в 
ориентациите на мъжете и жените;
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 y Прави впечатление извеждането на житейския приоритет „Значимост“ (който не е актуален 
в самооценката на родителите – едва 5%) като характеристика и оценка на поведението на 
децата (23,5%) . Това може да означава, че респондентите оценяват стремежа на техните деца 
към инициативност и самостоятелност .

Изводи
Налице са следните възможности за позитивни и негативни констатации към ориентациите на 

родителите като самооценка на собствените житейски приоритети и оценка на житейските при-
оритети на своите деца .

стремежът на респондентите към осигуряване на комфорт, избягване на напрежение, позити-
вен емоционален микроклимат и сигурност в семейството, провокира в детето емпатия, толе-
рантност и отзивчивост към другите хора, потенциални предпоставки за превенция на конфликт-
ността и агресията .

 y По-голямата част от родителите се опитват да съчетават тези равностойни взаимоотно-
шения с ръководството и контрола върху децата, давайки личен пример за организирано пове-
дение, уважение към другите и съобразяване със социалните норми;

 y като проекция, посочените акценти в модела на родителско поведение водят до подражание и 
усвояване на водещия житейски приоритет „комфорт“, а при ¼ от децата и до стремеж към 
проява на позитивните характеристики на приоритета „Значимост“ – мотивация към по-
стижения, успехи и себедоказване .

Потенциалните негативни акценти в изборите на респондентите са свързани със склонността 
към прекален либерализъм и отстъпчивост, провокиращи у детето дискомфорт, изразяващ се или в 
тревожност и липса на сигурност, или в глезене и „емоционална тирания“ над родителя . Друг вероя-
тен негативен акцент в модела на родителско поведение е авторитаризмът, раздразнителността от 
несъвършенствата на детето и потискането на обичта в името на „идеалната цел на развитието“ . 

 y В резултат, детето губи доверие в собствените сили и възможности, не умее да общува пъл-
ноценно и да решава проблеми, което води или до стремеж към манипулируемост, или до съпро-
тива, конфликтност и агресивност;

 y Посочените негативни проекции върху детето могат да станат реалност и при отрицател-
ните акценти на житейския приоритет „Значимост“ – прекомерните очаквания и вменяване-
то на нагласата „безгрешен победител“ провокират потиснатост, чувство за вина и неспо-
собност, страх от провал, непослушание и агресивна опозиция .

Заключение
Проучването на житейските приоритети на родителите и децата е в основата на евентуални 

формиращи проекции както в план на повишаване на педагогическата култура на съвременното бъл-
гарско семейство, така и като възможности за оптимизация на общуването „педагози – деца“ в об-
разователните институции, в контекста на игрово-познавателни ситуации за индиректна диагно-
стика на фамилните интеракции и (само)дефиниране, и сравнение на житейските приоритети на 
деца и учители . 
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SOCIAL- EDUCATIONAL MODEL fOR EARLY CHILDHOOD DEVELOpMENT – OppORTUNITY 
fOR EffECTIVE CARE, EDUCATION AND SUppORT
Snezhana Istiliyanova Radeva
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, faculty of primary and pre-school Education, city of Sofia

Abstract: The content of the proposed paper presents socio-educational model for early childhood development 
as a possible option for providing early education and care to children of the poor and most vulnerable families 
at risk of difficulties in adapting to the requirements of the education system and as a consequence early school 
leavers . Socio-educational model initiated by uniCEF started its direct implementation in town Kotel, region 
Sliven, such as „Center for Early Childhood development“, with the main objective to provide access to education 
and care of preschool children not covered in the kindergarten section from poor and marginalized families . The 
report includes data on educational achievements of children attending the service, presented in comparison with 
the achievements of their peers attending kindergartens .

Увод
ключово предизвикателство в един от стратегическите документи в България „Национална 

стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020“ се извежда ка-
то ключово предизвикателство гарантирането на равният достъп до образование за всички деца, 
независимо от техния социален статус, етнос и специфични потребности [1] .

При отчитане необходимостта от различни ефективни мерки, по инициатива на УНИЦЕФ, се 
създаде интегрирана социално-образователна услуга с цел подкрепа на детето в най-ранна детска въз-
раст и на неговото семейство, с оглед превенция на рисковете за развитието му, достъп до образо-
вание и грижа .

социално-образователният модел започна прякото си изпълнение в община котел, област сли-
вен, като „Център за ранно детско развитие“, с основна цел да осигури достъп до образование и гри-
жа на деца от предучилищна възраст, необхванати в детска градина, част от бедни и маргинализи-
рани семейства . 

Необходимостта от подобни форми за достъп до образование и грижа е изведена при отчитане 
на следните ключови факти:

 y Безспорни доказателства за значението на достъпа до ранно образование и грижа . Това е най-
чувствителният възрастов етап, позволяващ оптимални условия за преодоляване на неравен-
ствата . Доказан факт е, че дори и една година в детската градина, влияе положително върху об-
разователните постижения на децата в края на началният етап на училищното образование [2] .

 y Въпреки сравнително високият процент на обхват – през учебната 2014/2015 година нетни-
ят групов коефициент на записване в детските градини за възрастта от 3 до 6 години дости-
га 82,9%, за децата на възраст 3 и 4 години, обаче, този коефициент е много по-нисък от този 
при 5- и 6 годишните .

 y Проучвания [4], които показват, че децата в най-неравностойно положение – от много бедни 
и маргинализирани общности, с безработни или ниско образовани родители, децата от селски 
райони и ромските деца – са с най-ниска степен на участие в предучилищното образование . Та-
ка например, само 29,4% от 3-6 годишните деца, живеещи в селата и само 31% от децата от 
ромски произход посещават детска градина [4] . 

 y Различни анализи и данни показват че една от сериозните бариери е липса на мотивация за оси-
гуряване на ранно образование, поради подценяването на възможностите на възрастовият ди-
апазон и незадължителният характер на образованието, за много домакинства [9] . липсата на 
образователна инфраструктура и невъзможност за заплащане на таксите са други основни 
фактори, които оказват негативно влияние . 

Снежана Истилиянова Радева, докторант
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН мОДЕЛ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – 
ВъЗмОЖНОСТ ЗА ЕФЕКТИВНА ГРИЖА, ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДКРЕПА
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 y В дългосрочен аспект участието в ранното образование допринася за по-голяма икономическа 
активност на индивида, по-високи доходи, по-малка вероятност от рисково поведение и от 
извършване на престъпления . Изследванията показват, че най-висока е възпращаемостта от 
инвестирането в ранното детство или първите седем години .

Представеният социално-образователният модел, цели осигуряването на достъп до образование 
и грижа именно на децата от гореизброените рискови групи . За осигуряване на пълноценни възмож-
ности за оптимално ранно детско развитие той предлага образователни дейности за децата в не-
равностойно положение на възраст 3-4 години, допълнителна подкрепа на 5-годишните, с цел пълно-
ценна адаптация и равен старт, чрез повишаване техните знания, умения и компетентности, как-
то и индивидуални и групови дейности за родителите . 

Услугите на Центъра в община котел, могат да ползват семейства с деца до седем години, които 
не посещават детска градина и отговарят на определени критерии, свързани със социално-икономи-
ческото положение на техните семейства . Подборът се извършва с участието на отдел „Закрила на 
детето“ . Общо потребителите на центъра е половината от детското население в община котел 
от най-бедните и маргинализирани семейства . 

Образователни дейности с децата
ключови цели, заложени за изпълнение чрез дейностите включващи 3- и 4-годишните деца са:
 y Формиране на очакваните в края на възрастта знания, умения и отношения по основните об-

разователни направления .
 y Повишаване на активният и пасивен речников запас от думи на официалния език .
 y Формиране на навици за самообслужване и усвояване на социално-приемливо за предучилищна 

институционална форма, поведение .
Децата присъстват в Центъра четири часа всеки делничен ден, като режимът им е максимално 

близък по ритъм и съдържание до този на техните връстници, посещаващи полудневна форма на пре-
дучилищно образование в детска градина . Те получават храна два пъти през деня – на закуска и обяд, 
както и една подкрепителна закуска . храната се приготвя в местната детска градина и е съобразена 
с изискванията по наредбата за храните . 

Персоналът на Центърът, състоящ се от един педагог-учител и двама помощник-възпитате-
ли, веднъж месечно участват в групова супервизия с водещ университетски преподавател по ран-
но детско развитие . Педагогът се ангажира основно с образователните дейности, предвидени за де-
цата и с дейностите за родители . Той планира и реализира основните и допълнителни образовател-
ни форми на педагогическото взаимодействие, с помощта на одобрена от мОН, образователна Про-
грамна система . 

Помощник-възпитателите организират храненето, осигуряват редовното присъствие на деца-
та и необходимите консумативи за Центъра . Те също така активно участват и подпомагат образо-
вателния процес и дейностите с родители . 

При реализирането на образователните ситуации, се акцентира върху овладяването на българ-
ския език . Всеки ден децата участват в предварително планирани образователни ситуации – две ре-
гламентирани и една нерегламентирана . Регламентираните ситуации следват темите от годишно-
то и седмичното разпределение, предвидени да покрият очакваните знания, умения и отношения в 
края на първа или втора възрастова група, като са съобразени с Държавните образователни изисква-
ния за предучилищно възпитание и подготовка . 

Нерегламентираните ситуации са ориентирани към потребността децата да изградят компе-
тентности за общуване и игра в група от връстници . Те се осъществят с използването на разноо-
бразни игрови и образователни стимулни материали . Това дава възможност децата да компенсират 
липсата на стимулираща домашна среда (половината от децата в Центъра не бяха виждали моливи, 
кубчета, пъзел, пластилин, хартия за рисуване преди да започнат своите посещения) . 

Осъществява се и допълнителна подкрепа на 5 годишни деца, записани в подготвителна група в 
училище . По първоначални данни от направено проучване, децата на които предстои постъпване в 
задължителна първа подготвителна група, показват по-ниска степен на образователни постижения . 
Това са децата от най-бедните и маргинализирани семейства и за тях времето, което прекарват в 
Центъра не е достатъчно . със съгласието на родителите, следобяд след, престоя в подготвителна-
та група към училище, те прекарват допълнително два часа с педагога на Центъра с цел подпомагане 
активното повишаване степента на овладяване на техните знания и умения .
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Дейности с родителите
ключовите цели, заложени за изпълнение чрез дейностите с родители са:
 y Формиране на положително отношение у родителя към предучилищното образование, като 

ключов етап за успешното справяне на детето в училище .
 y Изграждане на единна социално-педагогическа стратегия към детето при доверителни отно-

шения с педагогическият екип .
 y Формиране на знания за детското развитие до края на предучилищна възраст .

Провеждат се системни следобедни сесии (всяка седмица) и открити ситуации с родители, ка-
то всеки родител, веднъж месечно прекарва целият ден в Центъра и се включва в планираните дей-
ности . Всяка трета седмица, родителите с помощта на екипа изработват играчка от подръчни ма-
териали . Родителите са активни участници при организирането на общите празници и развлечения .

Предвиждат се програми „Работилница за родители“ (авторска), програма „музика в действие“ 
с цел запознаване на родителите с възможностите на децата в тази възраст, за изграждане на адек-
ватни очаквания към тях . При тяхното реализиране се предлагат идеи и съвети за справяне в кон-
фликтни ситуации, обсъжда се полезен опит от ползотворно сътрудничество, дават се практичес-
ки насоки за подходящо организиране на ежедневието на детето, според неговите възрастови по-
требности . Провеждат се индивидуални уроци по ограмотяване на проявилите желание родители .

Активна комуникация с местната общност
Този нов по своята същност модел, е необходимо да получи своето място в общността . За та-

зи цел, екипът на Центъра, активно взаимодейства с местната детска градина и подпомага осъзнали-
те ползата от предучилищно образование родители, да продължат образованието на децата си в ин-
ституционална форма . Заложени са съвместни изяви и непрекъснати близки контакти с цел обмяна 
на опит с двете образователни институции .

Изследване и анализ на постиженията на децата 
Цел на изследването е пилотно апробиране на теоретико- експерименталният модел, реализиран 

под името Център за ранно детско развитие в град котел, съдържащ функционални педагогически 
и социални компоненти и влиянието му върху процеса и резултата от включването на деца в ранна 
предучилищна възраст в институционални форми на предучилищно образование .

Реализирането на целта се осъществява чрез следните основни изследователски задачи:
1) Да се проучат основите социални и педагогически параметри на процеса и резултата от включ-

ването на 2-5 годишните деца в обществени институции за предучилищно образование .
2) Да се анализират експериментални данни за формулиране на основните параметри на социално-

педагогическия модел за включване на децата в институционални форми на предучилищно образование . 
Обект на изследването са социалните и педагогическите аспекти на процеса на включване на 2-

5 годишните деца в институционални форми на предучилищно образование, както и резултатите 
от него .

Предмет на изследването са закономерностите и спецификата на процеса на социализация и уче-
не, които съдействат за успешно включване на децата в предучилищното възпитание .

Изследователски инструментариум
 y Диагностични задачи от Образователната програма „Приказни пътечки“;
 y скрининг тест за идентифициране на риск от проблеми в развитието [4];
 y Анкетна карта за проучване на нагласите и възпитателни практики на родителите;
 y Анкетна карта за оценка на детското развитие по критерии и показатели .

методика на изследването
В настоящото пилотно теоретико-емпирично изследване са използвани следните основни гру-

пи методи:
1 . методи за теоретично проучване: анализ, синтез, сравнения, обобщение, моделиране, абстра-

хиране, класифициране и др .;
2 . методи за събиране на емпирична информация: наблюдение, беседа, психолого-педагогически 

експеримент (констативен, формиращ), контролен, анкета, интервю и пр .
3 . методи за обработка на емпиричните данни (математико-статистически методи):
статистическа обработка на получените пилотни експериментални данни чрез статистиче-

ската програма SPSS версия 2 .0 .
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В края на учебната 2015/2016 година беше направен сравнителен анализ с цел установяване обра-
зователните постижения на децата . контролната група бяха деца, посещаващи централна столич-
на целодневна детска градина (65 ОДЗ „слънце“), които са преминали през същите диагностични про-
цедури, заложени в образователната програма „Приказна пътечка“ . 

Предварителният план за сравнение на резултатите включваше три етапа – начален, междинен 
и финален . Поради невладеенето от сравнително висок процент от децата на български език, в на-
чалния етап бяха отчетени само данни от децата в детската градина (контролна група), за да има 
съответствие с данните от останалите два етапа – междинен (констатиран през месец януари) и 
финален (контриран в края на месец май) . 

За етично и коректно отчитане на постиженията на децата билингви и съизмеримостта на ре-
зултатите с тези от контролната група, диагностичните задачи от образователната програма 
„Приказни пътечки“, се приложи скрининг тест за идентифициране на риск от проблеми в разви-
тието, разработел от екип към БАН . Задачите на скрининга са вербални и невербални и е заложен ези-
ков минимум под който се регистрира, че детето на владее езика в степен която позволява корект-
но отчитане на постиженията . 

Всички деца от Център за ранно детско развитие, към междинният етап на диагностично отчи-
тане, са над с постижения над езиковият минимум заложен в скрининг теста, което се приема за до-
пустим минимум при сравнение на образователните постижения между децата от Център за ранно 
детско развитие и контролната група .

Проведеният статистически анализ включи образователните постижения на децата по всички 
девет образователни направления при минимален бал от 25 и максимален бал от 75 . 

Фигура 1. Диаграма

На диаграмата са представени образователните постижения на двете групи деца – децата в Центъ-
ра – в синьо и техните връстници от детската градина – в оранжево . както се вижда, образователно-
то ниво на децата от Центъра (стълб 3, синьо, средна междинна стойност от 54, 80), отчетено на меж-
динният диагностичен етап през януари, е ниско . Децата от Центъра, дори и след 3 месечен престой, из-
остават значимо в образователните постижения спрямо връстниците си по същото време (стълб 2, 
оранжево, средна междинна стойност от 63, 20) . Децата в Центъра имат статистически значими разли-
чия, сравнени дори с резултатите на връстниците им от детската градина на началния етап . 

Резултатите от сравнението на финалния етап (месец май 2015 г .) са впечатляващи – образова-
телните постижения на децата от Центъра не само се доближават до тези на техните връстници, 
но са стопили статистическата разлика между тях (средна стойност на децата от детската гра-
дина 66,53 и средна стойност на децата от Центъра – 66,07) . Въпреки привидното изравняване, при 
задълбочения анализ по отделните образователни направления се вижда, че децата в Центъра все още 
имат нужда да подобрят своите постижения по български език и по математика . Тенденцията оба-
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че е устойчива и разкрива, че разликата в постиженията на двете групи деца от финалният анализ е 
минимална и се очаква да бъде преодоляна през следващата учебна година от повечето деца . 

Тези резултати са показателни за огромните възможности за развитие и наваксване в развитие-
то на децата в ранното детство . само за четири часа дневно, целенасоченото системно образова-
ние активизира устойчиво развитието на децата във всички основни области . 

Центърът за ранно детско развитие, е ефективен интервенционен модел и алтернативна фор-
ма за достъп на децата в неравностойно положение до ранно образование и грижа . Той позволява гъв-
кавост според нуждите и ресурсите на общността и подготовка на децата за активно включване в 
задължителното предучилищно образование и детските градини .

моделът се препоръчва да се реализира в населени места, в които няма институционални форми 
за предучилищно образование, както и такива, в които за повече от 50% от детското население в 
незадължителната към момента предучилищна възраст няма места в детската градина .

Предвидените в модела дейности с родители, са ключов фактор за успешността на целите, за-
ложени в модела, тъй като не толкова финансовите затруднения, а нагласите към подценяване на 
ползите от предучилищно образование, са трудните за преодоляване бариери, които стоят зад нев-
ключването на децата в предучилищните групи .

Възрастовият диапазон от 3 до 5 години, е незаменим за начално усвояване на книжовния език, ка-
то основен втори, а не като чужд език, което позволява да се надграждат предаваните на официал-
ният език познания и умения в останалите области от развитието от децата .
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CREATING DYNAMIC LEARNING ENVIRONMENT AT KINDERGARTEN THROUGH 
IMpLEMENTING EDUCATIONAL SOfTWARE AND DIDACTIC GAMES fROM EDUQUEST 
SYSTEM 
Rumyana Yordanova papancheva, Rumyana Ivanova Karadimitrova, 
Kapka petkova Miteva, Krasimira Atanasova Dimitrova 
University „prof. Dr Asen Zlatarov“, Burgas 

Abstract: The paper presents short review of the EduQuest educational system for Kindergarten and gives 
some methodological accents on the way of its implementation in Bulgarian preschool system . The accent is on the 
integration between software technologies and game-based interaction at the group . One contemporary dynamic 
classroom requires equipment as technologies from one side and knowledge as teacher’s qualification from the other . 
Both factors are equally important for the development and implementation of an effective pedagogical work . 

съвременната детска градина е изправена пред сериозното предизвикателство да работи с деца, 
родени и развиващи се като личности в едно богато на технологии и информация общество . Предиз-
викателството идва от промяната в динамиката на работа и нуждата от постоянна квалифика-
ция на учителя, за да може да поддържа актуални компетенции, както в педагогическата сфера – но-
ви методи на работа, подходи, организация на образователно-възпитателния процес, така и в диги-
талната сфера – като знания и умения за работа със съвременни интерактивни хардуерни и софту-
ерни технологии . 

В помощ на учителя се предлагат все по-интересни и разнообразни ресурси и нараства нужда-
та от експертна позиция на педагога, за да се насочи към комплексни решения, които да осигурят ка-
чествената работа в детската градина . Не е достатъчно да се вземе една компютърна игра или да се 
покаже една презентация или един видео-ресурс . Важно е да се стъпи на цялостни решения, които да 
гарантират педагогическия резултат . 

Пример в тази посока е системата „Аз съм в детската градина“ . Там освен книжки за децата се 
разработват и предлагат цял комплекс от образователни ресурси, обезпечаващи ежедневната рабо-
та на педагога – книгите на детето са здравата основа, върху която се гради цялостното взаимо-
действие, базирано на използване на образователен софтуер, програмируеми играчки и интерактив-
ни хардуерни технологии (дъски и таблети), но при водещата и определяща роля на играта в общу-
ването с децата . 

Говорейки за динамична работна среда в детската градина, разбираме съчетаване на актуален 
игрови парк с модерно технологично оборудване от една страна и висококвалифициран учител от 
друга . 

Нов продукт на предучилищната сцена е образователната система EduQuest (фиг . 1) . система-
та EduQuest включва в себе си набор от дидактични материали (геометрични фигури, кубчета, ди-
дактични карти, пъзели, бройна дъска), специално разработен софтуер, и ръководство за учителя . 
системата EduQuest е направена за всестранно развитие на детето, а тематичните модули обхва-
щат всички сфери и аспекти от всекидневния живот на детето . В процеса на изпълнение на задачи-
те в софтуерния пакет на EduQuest децата получават положителна или окуражаваща обратна връз-
ка . Наличието на обратна връзка позволява работата със системата, както под ръководството на 
учителя, така и самостоятелно при изпълнение на индивидуални задачи . Наличието на система за 
управление на обучението позволява на преподавателя да наблюдава напредъка на детето въз основа 
на следните параметри: времето за изпълнение на задачата, броя на допуснати грешки и т .н . На учи-

доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева, Румяна Иванова Карадимитрова, 
Капка Петкова митева, доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 

СъЗДАВАНЕ НА ДИНАмИЧНА УЧЕБНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР И ДИДАКТИЧНИ ИГРИ
ОТ СИСТЕмАТА EDUQUEST 
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теля е предоставена възможност да създава свои собствени задачи вътре в системата, да създава гра-
фик за провеждане на тематични дейности, да създава индивидуални задачи, като взима предвид осо-
беностите на развитие на дадено дете .

Фигура 1. Стартов екран на EduQuest

Настоящата статия представя опита на авторите от апробиране на системата в практика-
та . Експерименталната работа е проведена в ЦДГ „Вълшебство“, гр . Бургас . Технологичното оборуд-
ване на групите включва мултимедиен проектор, лаптоп, тонколони, интерактивна тъчскрин дъс-
ка, образователен софтуерен пакет EduQuest . В трета и четвърта група е използвана и специална 
светлинна клавиатура на EduQuest .

Целта на проведения експеримент е да се предложи модел на работа, следващ водещи теоретич-
ни принципи при спецификата на българската образователна система:

 y детето да се постави в активна позиция, за да се повиши мотивацията му за работа и учене;
 y работата с технологии да се интегрира в образователно-възпитателния процес, без да го до-

минира;
 y да се формират екипни умения у децата чрез работа по групи или по двойки;
 y да се формира критично и творческо мислене .

Основни параметри, заложени в изследването са:
 y мултимедийно онагледяване на знанията и информацията с използване на интерактивна 

тъчскрин дъска и софтуерни ресурси от образователния пакет .
 y Поставяне на задачи под формата на игра, които да се изпълнява или от цялата група, или да се 

играе при разделяне на групата на 2 и повече по-малки групи . 
 y Поставяне на задачи, която да се изпълняват под формата на подвижна игра с цялата група .
 y Поставяне на индивидуални задачи за децата, които се изпълняват в книгата на детето или на 

подготвени по темата работни листове . 
Тези параметри следват модел на работа, при който детето се ангажира постоянно при плавно 

сменящи се дейности, като всяка от които поставя пред него нови предизвикателства . Разчупва се 
традиционната форма на фронтална работа с групата . Чрез груповите и екипни игри децата фор-
мират важни личностни умения като екипност, отговорност, артистичност и др . 

За онагледяване на процеса на апробация ще опишем провеждането на експериментална работа по 
темата „моето тяло“ във втора и трета група на детската градина . следвайки спираловиден под-
ход в процеса на изграждане на знания, темата за човешкото тяло е разгледана в следната последо-
вателност:

 y 2 група – моето тяло
 y 3 група – моето тяло отблизо
 y 3 група – сетива

според конкретните условия в градината темата може да бъде развита от 2 до 4 група . съдър-
жанието в системата EduQuest е достъпно за всички групи и учителят има свободата да избере за-
дачите като тема и трудност според възможностите и интереса на децата . 
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2 група – моето тяло
Цел на ситуацията: затвърдяване на знанията за частите на тялото; формиране на умения за 

назоваване на частите на тялото и определяне на тяхното местоположение; развиване на фината 
моторика; развиване на вниманието . ситуацията се проведе от главен учител Донка Иванова, коя-
то след това даде обратна връзка и сподели своите впечатления .

В рамките на ситуацията децата изпълняват подвижна игра . след нея следва работа с образо-
вателния софтуер – чрез фронтална работа се изиграват две игри – „Научи частите на тялото“ и 
„Открий частите на тялото“ (Фиг . 2) . При първата игра децата се запознават с отделните части, 
докато при втората те трябва да открият назованата част и да щракнат върху нея . 

 

Фигура 2. Компютърни игри „Научи частите на тялото“, „Открий частите на тялото“.

В играта „моето удивително тяло“ участва цялата група . Играта се състои в следното: страни-
те на един куб са налепени с изображения на различни части от тялото: очи, нос, уши, уста, коса, шия . 
На втори куб са налепени изображения на други части от тялото като: ръка, крак, пръсти, корем, дла-
ни, стъпала . Едно от децата хвърля куба и пита коя част от тялото се е паднала . Децата трябва да по-
кажат тази част от своето тяло, като я докоснат . Постепенно в играта се включват и двата куба, 
като децата трябва да назоват хорово частите и да ги докоснат едновременно (Фиг . 3) .

  

Фигура 3. Групова игра „Моето удивително тяло“

На децата се поставя екипна задача – да подредят пъзел . Всеки екип подрежда частите и в резул-
тат се получава тяло на момиче и тяло на момче (Фиг . 4) . 

 

Фигура 4. Екипна задача „Подреди пъзела“.
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В края на ситуацията децата работят индивидуално по раздадени им работни листи . Трябва да 
открият липсващата част от тялото на героя и да я оградят . след анализ на работите се вижда как 
голяма част от децата са направили повече от свързване или ограждане . Някои са се опитали да на-
рисуват липсващата част, други са създали оригинални свои допълнения по изображенията (Фиг . 5) .

 

Фигура 5. Индивидуална задача „Открий липсващата част на тялото“.

3 група – моето тяло отблизо
Цел на ситуацията: затвърдяване знанията за частите на тялото; формиране на умения за на-

зоваване на по-детайлни части на тялото и определяне на тяхното местоположение – мигли, вежди, 
нокти, устни, език и др .; развиване на фината моторика; развиване на вниманието . ситуацията ре-
ализира г-жа Венцислава Ангелова, която след това даде обратна връзка и сподели своите впечатле-
ния . Децата в експерименталната трета група са 24 . 

ситуацията започва с песента „скочи с ръце встрани, скочи с ръцете горе“ (Фиг . 6) . Движението 
на децата трябва да се търси и интегрира целенасочено в работата на учителя по всички образова-
телни направления . Поколението е застрашено от обездвижване и кибер-зависимост и още от най-
ранна възраст следва да се работи за възпитание и отношение към проява на физическа активност и 
поддържане на добра спортна форма . 

Фигура 6. Музикална подвижна игра.

следва работа с образователния софтуер чрез игрите „къде се намират тези части на тялото?“ . 
Групата е оборудвана освен с интерактивна дъска и със специална светлинна клавиатура, която се 
предлага към системата EduQuest . Тази клавиатура има по 6 големи бутона в двата й края, чрез кои-
то се управлява показалецът на мишката . Четири от бутоните са за движение на избран обект в че-
тирите посоки, а останалите 2 бутона са за избор и за връщане стъпка назад . Тази клавиатура е лес-
на за работа и е особено приложима при работа с деца с определен вид специални образователни по-
требности – ограничение на движенията . 

Децата могат изпълнят задачата с помощта на клавиатурата или директно на интерактивна-
та дъска (Фиг . 7) . 
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Фигура 7. Работа с образователния софтуер.

след компютърните игри следва игра с групата или в малки групи – играта „Аз имам… / кой има 
…?“ . Играе е се с карти, на които едната страна е бяла, а другата синя . На двете страни са нарисува-
ни части на тялото . Раздава се по една карта на всяко дете и се поставя пред него с белия фон нагоре 
/синия – надолу/ . Избира се дете за начало на играта . То вдига картата, поглежда синята й част и пи-
та у кого има такава част . Например: ако на синята страна на картата има нарисувана длан, детето 
трябва да попита „кой друг има длан?“ . след това, то поставя картата пред себе си на масата с бя-
лата част нагоре . Децата оглеждат своите карти (бялата им част) . Детето, което има карта с на-
рисувана длан, трябва да каже „Аз имам длан“ . след това то поглежда обратната страна на своята 
карта (да приемем, че там са нарисувани ръце) и пита другите деца: „кой има ръце?“ . Играта продъл-
жава, докато не бъдат назовани всички карти, и докато детето започнало играта не чуе частта от 
тялото, нарисувана на бялата страна на неговата картата . Примерна схема на разпределение на ча-
стите върху картите е дадена на фигура 8 . 

 

Фигура 8. Игра с карти „Аз имам … Кой има …?“

За развиване на фината моторика и затвърдяване на знанията на децата за човешкото тяло се 
изпълнява индивидуална задача, при която всяко дете трябва да апликира и дорисува тяло на момиче 
или тяло на момче . На всяко дете се раздава лист хартия и заготовки за създаване на апликация на чо-
вешко тяло . след като залепят дадените части от тялото, децата трябва да довършат апликаци-
ята като дорисуват липсващите части, така че да получат завършено човешко тяло (фиг . 9) . Тази 
задача изисква или предварително да се подготвят и нарежат частите за всяко дете, или да се пред-
види допълнително време за самостоятелно изрязване на частите от децата преди ситуацията . 

 

Фигура 9. Индивидуална задача – апликиране на човешко тяло. 
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3 група – Сетива
Цел на ситуацията: Формиране на елементарни представи за сетивните органи за обоняние, 

слух, вкус, допир и зрение; развиване на любознателността; формиране на умения за разпознаване и 
назоваване на сетивните органи; разширяване на речниковия запас; възпитание към съблюдаване на 
лична хигиена .

В началото се провежда играта „Прави като мен“ . Играта се състои в следното: учителят ръ-
ководи и произнася команди от вида „Прави като мен . сложи ръце на коленете“ . Децата трябва да 
изпълнят това действие . Обръща се внимание, че децата трябва да изпълняват само тези команди, 
които започват с фразата „Прави като мен“, и не трябва да изпълняват команди, които не започват 
с тази фраза . Ако някой изпълни команда, която не започва с думите „Прави като мен“, то той от-
пада от играта и трябва да седи, докато играта не завърши . след като децата разберат правилата 
и започнат добре да играят, задачата може да се усложни . Учителят обяснява, че понякога той може 
да кажете едно, а да направи друго, но децата трябва да правят това, което чуват, а не това, което 
виждат . Например: ако учителят каже „Прави като мен . Докосни раменете си с ръце“ и вместо това 
постави ръцете си на главата, то децата, които повторят това, което прави учителят, а не това, 
което той казва, отпадат от играта .

следва работа с образователния софтуер чрез компютърните игри „кое сетиво се използва най-
често?“ и „Органи на сетивата“ . При първата игра децата избират дадена илюстрация и чуват съ-
ответен аудио-запис . Това трябва да ги ориентира към сетивото, което се използва в конкретния 
казус . Втората игра е реализирана като игра мемори . Играта мемори развива не само знанията по 
конкретната тематика, но и визуалната памет и логика на децата . Докато картите се отварят 
и обръщат обратно децата трябва да следят и запомнят тяхното местоположение в равнината 
(фиг . 10) .

  

Фигура 10. Работа с образователния софтуер 

Играта мемори от интерактивния екран може да се пренесе по естествен начин към работните 
маси . Играта е изключително подходяща за екипна реализация . Групата се разделя на екипи . Всеки по-
лучава набор карти за игра и децата продължават играейки учебния процес (фиг . 11) .

 

Фигура 11. Екипна игра Мемори с 16 карти „Органи на сетивата“

Последната част от ситуацията е с индивидуални работни листове . Децата трябва да свържат 
нарисувани предмети със съответен сетивен орган (фиг . 12) .
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Фигура 12. Индивидуална работа по темата „Сетива“
Заключение
Описаните модели на провеждане на педагогическа ситуация очертават посоките, в които пе-

дагогът трябва да търси динамиката в своята работа . ключов елемент е дозирането – не можем да 
отречем ролята на фронталната работа, нито да издигнем в култ технологиите . Предучилищната 
педагогика има своите стабилни научни основи, на които съвременният учител трябва да стъпи и 
да реализира ефективна образователно-възпитателна работа като се съобразява с конкретните ус-
ловия и възможностите на децата, с които работи . 

Динамиката при реализиране на ситуациите трябва да се управлява от учителя . Тук е неговата 
роля на координатор и ръководител . Шумът в групата може да бъде както градивен, така и признак 
на хаос и конфликти между играещите . 

мотивацията за работа у децата е многократно по-висока . Това е наблюдение на авторите от 
хода на реализираната работа и е потвърдено в обратната връзка, получена и от децата, и от учи-
телите, взели участие в апробацията . 

Литература:
1 . калева Б . и колектив, Аз съм в детската градина, Изкуства, 2013
2 . Папанчева Р ., к . Димитрова, Забавните пчелички, Изкуства, 2014
3 . Папанчева Р ., к . Димитрова, Образователен пакет ИТИ-ДГ, Изкуства, 2014
4 . Образователна система EduQuest, Деца – Ръководство за учителя, Edu-Consulting, 2015 http://

educonsulting-intl .com/ 

Приложение
Обратна връзка за реализираната експериментална работа .
„В продължение на много години традиционната учебна среда е била мястото, където учителят стои 

пред учениците и преподава учебното съдържание. Това поставя учителя, а не учениците в центъра на учеб-
ния процес. Иновативните технологии и тяхното използване, променят позициите като поставят учени-
ците във фокуса на обучението. Любопитството е ценно, ученето не е само онова, което учителят разказа, 
а е важно и общуването, идеите, така че да се изгради личен опит. Интерактивната дъска, с която работим 
напоследък, е инструмент не само на учителя, а е ресурс, който се използва от цялата група обучаващи. Из-
ползването й по време на ситуации покрива нуждите с визуален стил на учене, предлага възможност за ситу-
ации с по-голяма функционалност на цялата група. Дават се повече и по-големи възможности за участие на 
повече деца и за съвместна работа в екип, развиват се комуникативни и социални умения. 

Ако искаме да научим нещо така че да го разбираме, тогава трябва да се ангажираме с него, да го мани-
пулираме да го докоснем, да го преместим и да работим с него. В проведената ситуация за частите на чо-
вешкото тяло, децата бяха поставени в изследователска среда, където сами избираха за коя част от тяло-
то да получат информация – в играта „Научи частите на тялото“ от системата EduQuest. Само с едно 
докосване на определено място (в случая пулсираща синя точка), децата получаваха озвучена, кратка и за-
бавна информация, подканваща ги да докоснат тази част от тялото си за която получаваха аудио-визу-
ална представа. Играта въздейства емоционално, което предизвика огромен интерес и желание да продъл-
жат със следващите игри: игра с кубчета, сглобяване на пъзел с човешкото тяло и игра за свързване на липс-
ващи части на тялото на герой от системата EduQuest. 

Ситуацията проведена с помощта на интерактивна дъска въздейства както физически, така и емо-
ционално върху децата. Те бяха въвлечени в процеса на положителното, имаха възможност да разберат 
какво знаят и мислят. В процеса на игрите се разви и диалогичното общуване, което води до взаимно раз-
биране, взаимодействие, към съвместно решение на общите задачи, значими за всяко дете. Чрез интерак-
тивните игри се създават условия за взаимодействие и получаване на обратна социална връзка. 
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Децата се учат да разсъждават и активно участват в процеса на преподаване, спокойни са, не се 
чувстват заплашени и успяват успешно да си взаимодействат с останалите. Емоционалността е силно 
изразена. Интерактивните игри показват пътя към разбирането, самоуважението, успеха, стимулират 
творческото мислене, индивидуалността, сътрудничеството и работата в екип.“

Донка Иванова, главен учител

„Казвам се Венцислава Ангелова и работя като учител в ЦДГ „Вълшебство“ гр. Бургас. Имах приятна-
та задача аз и децата да работим заедно с интерактивната дъска и специалната клавиатура към нея, да 
се запознаем отблизо с възможностите й. С помощта на софтуера „EduQuest“, реализирахме две ситуации 
на теми: „Моето тяло отблизо“ и „Сетива“ с деца от 3-та възрастова група. 

Децата бързо усвоиха начина на работа със светлинната клавиатура на EduQuest. Те работят лесно 
и с нашата тъчскрин интерактивната дъска. За тях, както и за мен беше истинско предизвикателство 
и полезен опит. Намирам системата лесна за използване и приложение. Тя помага работата ни да бъде по-
интересна и забавна.

„Учим се докато играем“, за мен това е обобщението на тези два дни, изпълнени с много нови познания. 
След като всичко приключи и нашите вече любими гости тръгнаха, попитах децата: „Тези два дни за вас 
бяха ли интересни и забавни?“ Отговорът беше очакваният: „Даа!“.

Искаха отново да играят със Спарки, да помагат на Криси и да опознаят света на „EduQuest“. За мен 
това е най-красноречивата оценка за това дали ние, учителите, сме се справили добре. Като заключение 
мога да кажа, че съм приятно изненадана, след като имах повече време да опозная софтуера на системата 
„EduQuest“. В нея са заложени много и разнообразни ситуации от различни образователни направления. В 
бъдеще със сигурност с децата ще работим заедно, ще се учим и забавляваме.“

Венцислава Ангелова, учител

„Удоволствие е за мен да бъдем участници в реализацията на експерименталната работа за апробира-
не на игровите модели за интелектуално и личностно развитие на децата чрез образователния продукт 
EduQuest.

Интересен, иновативен, развиващ продукт, който предлага на децата знания чрез тяхната любима 
дейност – играта. Напълно в унисон с изискванията на новото съвременно общество и време. Лесен и дос-
тъпен за работа. Предлагащ на учителите възможност да доразвиват и използват предлаганите ситуа-
ции по време на цялостния възпитателно-образователен процес. Може би ограниченият брой участници 
при работа с продукта е малкия недостатък, който би могъл да се компенсира от страна на учителя в съ-
ответната група, но пък възможността да бъде приложим в работата с деца със СОП заслужава адмира-
ции. Предложените план-ситуации бяха интересни и забавни за децата и те се справиха с лекота, което 
от своя страна красноречиво говори за една добре обмислена и представена методическа система. С удо-
волствие бихме работили с предлаганата технология и съм уверена, че ще се постигат много бързо и с ле-
кота високи резултати по отношение на усвояване на програмния материал.“

Катя Мишева – Директор ЦДГ „Вълшебство“, гр. Бургас

Елеонора Иванова Попова, Силвия Игнатова Ангелова
ЦДГ „Слънце“, гр. Русе

СТъПКИ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦАТА 
ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВъЗРАСТ

STEpS IN pREVENTING AGGRESSION IN pRESCHOOL CHILDREN
Eleonora ivanova popova, Silvia ignatova Angelova
„Sun“ Kindergarten, city of Rousse
 
Abstract: The aggressive behaviors among children are growing every day . This requires us to start preventing 

it from the earliest childhood . in order to be successful it should be a comprehensive, complex methodology 
that includes several major components – developing emotional intelligence of children, setting up a moral 
consciousness and behavior, working with the family and with the institutions if needed . The mutual efforts of 
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teachers and parents can influence the aggressive behavior of children from preschool age, when still no aggression 
has become a permanent feature of their character . The acquired skills to express their aggressive impulses in a 
safety and acceptable way for others will give positive effects for the future development and socializing of children .

Въведение
В съвременния бит на човека агресията присъства ежедневно и нейните все по-брутални прояви 

будят тревога във всеки един от нас . Психолози и изследователи на агресията алармират, че нейни-
те жестоки проявления в обществото отдавна са надминали и най-песимистичните им възгледи за 
развоя й . Увеличаващата се агресия на деца над деца изисква вземането на решителни мерки за овла-
дяване на нейния „галопиращ“, интензивен възход . 

Превенцията на агресията и агресивното поведение трябва несъмнено да започне в детската гра-
дина по редица причини – психо-физиологически особености на развитието на детето в този пери-
од (3-7 год .), социални изисквания на обществото, културни обстоятелства и др . Отговорност-
та на учителите за възпитанието и обучението на бъдещето поколение, обществените очаквания 
(в частност очакванията на родителите) налагат много по-задълбочен и всеобхватен акцент вър-
ху овладяване на агресивните прояви, които зачестяват и сред децата от предучилищна възраст .

Изложение
Проучвания на агресията при децата прави F . Goodenaugh още през 1931 г ., откривайки, че избли-

ците на гняв у децата са най-чести между първата и втората година . Тези изблици на гняв не са насо-
чени срещу определен човек или предмет . При 3-4 год . деца, изблиците на гняв не се наблюдават тол-
кова често – имат характер на „безцелни избухвания“ с липса на враждебни намерения . същевремен-
но гневните изблици като отговори на причинено нараняване нарастват четири пъти при 3-4 год . 
деца . [2]

Агресията е деструктивно поведение, което физически или вербално наранява личността . кога 
се ражда агресията? Откъде започва тя и можем ли да и се противопоставим?

В детската градина има често конфликтни ситуации най-вече в резултат на спор за играчка . Ре-
дица изследователи на агресията в проучвания доказват, че на това се дължат 84% от конфликтни-
те ситуации при 3-4 год . деца .

Защо е необходимо обаче да обръщаме такова голямо внимание на тези конфликти? Един от от-
говорите дава проф . Р . стаматов, който споделя мнението на много психолози, че ранните конфли-
кти имат особено съществено значение за развитие на агресията . Агресията се появява, когато де-
тето открие, че с действията си е наранило и когато чрез това откритие отново прибегне до нара-
няване, за да постигне преследваните си цели . [2] 

В детската градина се среща по-често директна физическа или вербална агресия . малките де-
ца грабят играчки от другарче, удрят, ритат, блъскат, щипят . Пет-шест годишните използват и 
вербална агресия – обиждат, присмиват се, отправят заплахи, а също могат и да критикуват . много 
рядко се наблюдава индиректна агресия .

споровете за играчки са не само чести, но и много разнообразни и при малки и при по-големи деца . 
Примерно: момиченце изпълнява ролята на „майка“ и разхожда своето „дете“ с количка . Друго дете 
привлечено от красивата количка и от действията, които извършва другарчето му, отива при него, 
избутва го силно встрани, взема количката и започва да изпълнява неговата роля . Детето „майка“ за-
почва да плаче и да търси помощ от учителката . 

От подобни ежедневно възникващи ситуации може да започне нашата превенция на агресията, 
нашето предпазване на детето от научаване на агресивния модел на поведение . За да бъде едно про-
тиводействие успешно не може и не бива да бъде еднократно наше въздействие върху такива ситу-
ации . Необходима е цялостна, комплексна методика за превенция, която да е системна и последова-
телна, включваща няколко основни компонента – развиване на емоционалната компетентност на 
детето, изграждане на нравствено съзнание и поведение, работа със семейството за уеднаквяване и 
затвърдяване на овладените културни модели на поведение, а при необходимост и работа с инсти-
туции . 

Първата стъпка от превенцията е свързана с емоционалната компетентност на детето . Разви-
тието на агресивното поведение е свързано с цялостното развитие на детската личност и на първо 
място с емоционалния свят, с нивото на развитие на неговите емоционални способности като част 
от емоционалната интелигентност . с термина „емоционална интелигентност“, употребен за пръв 
път от П . соловей и Дж . майер (1990 г .) се определя емоционалната интелигентност като „подм-
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ножество от социална интелигентност, която включва способността да контролираш собствени-
те и на другите чувства и емоции, да правиш разлика между тях и да използваш тази информация, за 
да направляваш мислите и действията си“ [3] . след втората – третата година се откриват много 
от базовите емоции, а при определени обстоятелства и емоции, свързани със самосъзнаването – ви-
на, срам, гордост . [2] 

В доучилищния период се наблюдава динамика в емоционалната сфера – детето възприема, разби-
ра и преживява собствени и чужди емоции и чувства, развива умение да ги контролира, усвоява моде-
ли на поведение и общуване с околните .

Още с постъпването в детската градина учителят влиза в съприкосновения с емоционалния свят 
на детето – едни деца влизат в занималнята весели, други плачещи, тъжни и т .н . 

Разбирането на емоциите е свързано със социалното и когнитивното развитие, със социалната 
компетентност и качеството на отношенията със значимите други [2] . Преминавайки през различ-
ни емоционални състояния, децата могат да мотивират своите действия във взаимоотношения-
та си с околните . Отначало малките деца трудно възприемат и разбират своите чувства и емоции, 
но постепенно с помощта на учителя започват да ги осъзнават и да ги различават . Учителят може 
да използва разнообразни методи и похвати, за развиване на емоционалните способности на децата 
– различни видове игри, беседи, разговори . Един забавен и непринуден начин да разпознават (иденти-
фицират) различни емоционални състояния е като се използват емотикони . Децата се учат да от-
криват и назовават „усмихнато“, „тъжно“, „ядосано“, „учудено“ и т .н . лице . Друга подходяща игра е 
„как се чувстваш в момента?“ – дете показва с мимика и жест своето емоционално състояние на дру-
гарчетата си . също така могат да изберат и карта, която отговаря на настроението им . Изразя-
ването на лични чувства отначало е трудно за децата, защото те не владеят добре словото, но по-
степенно у тях трябва да се формира умение да описват чувствата си с думи, да могат да изказват 
причината за тяхното емоционално състояние . Подходящи са и словесни игри, за довършване на из-
речения . Например, учителят започва изречението, а детето трябва да го довърши: „Дразня се, по-
неже… .“, „Радвам се, защото…“, „Чувствам се обиден, защото…“ . когато учителят внимателно на-
блюдава и отчита детските преживявания, този похват може да е много сполучлив начин да се пре-
дотвратят агресивните прояви в общуването между децата .

липсата на умение да изразява и споделя емоциите си натоварва детето и неговата психика . Друг 
смущаващ факт е, че при децата в риск, малтретираните деца, такива с поведенчески проблеми, или 
деца, чиито майки страдат продължително от тежки форми на депресия има ограничени преживя-
вания на емоциите . При наличие на такива деца в групата от важно значение е учителят емоционал-
но да ги приобщава към групата, в която да се поддържа спокойна атмосфера . 

Втората стъпка е свързана с изграждането на нравствено съзнание и поведение . Децата усвоя-
ват нравствени знания, убеждения и упражняват нравствени постъпки . както децата дават израз 
на положителните си емоции и чувства, така трябва да имат възможност да дават израз и на нега-
тивните, особено на гнева . Той трябва да бъде изразен в подходяща социално приемлива форма и де-
цата с помощта на учителя овладяват начини и способи за това как да го контролират и управля-
ват . Примерно могат да го изразят с подходящи думи или участват в подвижни игри за снемане на 
напрежението в групата . 

Разпознаването на чуждите емоции се превръща в условие за подобряване на собствените дейст-
вия в отделните ситуации . [2] много негативни емоции като гняв, враждебност, ревност, завист, 
могат да бъдат подбудители за агресивно поведение . Някои психолози са на мнение, че агресивните 
прояви са „вик за помощ“ от страна на детската психика . Затова е необходимо винаги да се търсят 
причините за агресията, а те могат да са многобройни . Ето някои от тях:

 y детето иска да привлече внимание върху себе си;
 y детето иска да получи веднага даден предмет;
 y иска да отмъсти на другарче за отнета му играчка, надраскана рисунка, счупена играчка и др .;
 y желае да потиска достойнството на другите;
 y стреми се да бъде лидер в групата .

Децата се радват на всякакви награди . хубаво е да получават от учителя емоционално поощре-
ние за добрите си постъпки, при оказана помощ на другарче и особено при неагресивно излизане от 
конфликтни ситуации . При варианта на играта „Преди – след“, децата могат да говорят за своите 
чувства, за промяната им в резултат на техните действия . 
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словото е само един от начините да изразиш чувствата и емоциите си . с успех могат да се из-
ползват различните видове изкуства – музика, изобразително изкуство, художествена литерату-
ра; разнообразни физически активности – подвижни игри; ролеви игри, драматизациите са други въз-
можни варианти . 

Поведението на децата е сбор от различни постъпки . То е индикатор какви нравствени ценнос-
ти сме изградили у тях, какви знания, убеждения и умения са усвоили . много важно е да се развие уме-
нието да се самооценяват и тази самооценка да има реални измерения . хубаво е детето да се поста-
вя в ситуации, в които да оцени своето поведение . Агресивните прояви не трябва да са остават не-
забелязани или омаловажени от учителя, защото със своето поведение учителят също може да бъде 
подбудител на агресия . Детето трябва да знае, че всяка агресивна проява е неприемлива и ще бъде по 
някакъв начин санкционирана, то ще бъде наказано . 

Изграждането на социално поведение на детската личност включва и възпитаване на качест-
ва като толерантност и емпатия . В интерактивните игри „спирка на доброто“, „Докосни парт-
ньора“, „Намери си приятел“ децата приемат и уважават връстниците си, учат се да откриват по-
ложителни черти в партньора и усвояват добри модели на поведение . Емпатията (съчувствието) 
е способността да съпреживяваш емоциите, чувствата и мислите на хората . с интерактивната 
техника „Размяна на ролите“, детето се поставя на мястото на „другия“ – другарче или персонаж 
от художествено произведение, в реална или въображаема ситуация . Те съчувстват на изпадналия в 
беда герой, възприемат добри и лоши постъпки на героите .

Емпатията е преживяване, което ограничава агресията, споделя Р . стаматов (2), а Д . Голман го 
определя като „ключово социално умение“ (1)

Превенция на агресията може да се осъществи и при овладяване на знания за здравето и начини 
за опазване на собственото здраве и това на околните . Те получават представи за различни по вид 
и състав вещества: за полезни хранителни вещества, за лекарствени средства, за различни химиче-
ски вещества употребени в бита . Тук е мястото да се стимулира желанието на детето за грижа към 
околните, да акцентираме, че лесно можем да нараним другите, дори и неволно . Да се използва физи-
ческа или вербална агресия (дърпане, удряне, обидни думи и др .) не решава нашия проблем, а може дори 
да увреди здравето на човека . 

Превенция на агресията може да се реализира и по ОН „Природен свят“ при развиване на умение-
то децата да взаимодействат безопасно с природната среда . Те получават представи за съхранение 
на собствената си безопасност и тази на другите – хора, животни или растения . Понякога сме сви-
детели как децата реагират агресивно при съприкосновение с животни или растения . В ситуацион-
ни игри и чрез елементарно експериментиране те могат да усвоят адекватни модели на поведение . 

Приучването на децата, че правилата на лична безопасност не бива да се нарушават е системен 
и последователен процес във всички режимни моменти в групата, на детската площадка, на път към 
дома . Децата трябва да се приучат да казват „не“ и да вземат адекватни решения в конфликтни си-
туации, в стресови за тях моменти . (Подходящи са игри като: „Безопасност на улицата“, „сам вкъ-
щи и на улицата“, “Общуване с непознати“) . Участие в кратки етюди и игрови упражнения могат 
да онагледят такива ситуации и да се овладеят практически умения и навици, например: “какво мо-
га да направя, когато…“

Третата стъпка в превенцията на агресията е работата със семейството . Развитието на агре-
сивното поведение зависи от социализиращите въздействия на родителите . Влиянието на семей-
ството може да се проследи чрез:

 y отношението им към агресията;
 y дисциплиниращите въздействия, които оказват върху детето;
 y семейната атмосфера;
 y стиловете на емоционално привързване в семейството . [2]

Психолози изтъкват, че родителското одобрение на агресивни прояви на детето може да превър-
не агресията в устойчиво негово поведение . Насърчаването на детето „да се защитава“ с агресивни 
действия го приучват да използва агресията и в неконфликтни ситуации . Детето лесно научава и 
копира агресивни модели на поведение, ако те присъстват в семейството (личният пример на роди-
телите), сред връстниците и приятелите им, на ТV екран . семейна атмосфера, в която липсва обич, 
която е изпълнена с безразличие, физическо или вербално насилие, страх, враждебност има негатив-
ни последици за детето в семейството . От друга страна спокойната, уютна обстановка, добрите 
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взаимоотношения в семейството, любовта и уважението помежду им ще допринесе за изграждане 
на доверителни отношения между дете и възрастен . хубаво е детето да може да сподели чувствата 
си с приятел – връстник или възрастен . Наличието на такива отношения между дете – родител, де-
те – дете и учител – дете в детската градина е особено важно, когато детето е тревожно, когато 
се намира в емоционална дисхармония . 

много често в педагогически ситуации (а и не само) в детската градина, децата разказват за се-
мейството си, за своите близки, за приятелите си, за взаимоотношенията си с тях . Учителят по-
някога се явява филтър на изживявани от детето уплахи, агресивни действия, думи, несправедливи 
упреци в семейството . Но има и голяма възможност да моделира една неприятна ситуация във въз-
питателно въздействие, което да неутрализира случайното негативно преживяване и да му попре-
чи да се превърне в агресивен акт – словесен или поведенчески . И тук също могат да се използват иг-
ри като „Довери се“, „Намери приятел“, „моят най-добър приятел“, за да се улесни общуването, до-
верието и съпреживяването .

Редуцирането на агресията изисква реализиране на сериозна педагогическа дейност на педагоги-
ческите колегиуми, заедно с родители, специализирани институции, РИО, общински комисии по об-
разованието, неправителствени организации . В ЦДГ „слънце“, Русе има създадена специална комисия 
за превенция на агресията сред децата от ПУВ . можем да отбележим много ниско ниво на агресивни 
прояви сред малчуганите ни . Нашите учители участват в семинари за повишаване компетентно-
стите по превенция на агресията, организираме срещи на родители и деца с психолози . 

Заключение
Учители и родители имат възможността с взаимни техни усилия да въздействат върху агресив-

ните прояви на децата от предучилищна възраст, когато все още агресията не се е превърнала в пер-
манентна черта от характера им . Усвоените умения да изразяват своите агресивни импулси в при-
емлива и безопасна за околните форма ще имат позитивни ефекти върху цялото бъдещо развитие 
и социализиране на детето . От нас зависи какви морални ценности, нравствено поведение и социал-
ни умения ще възпитаме в тях . 
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Abstract: The article concerned the importance of planning and project activities dor the management of the 
kindergarten . described is the relationship between the project management and human resource management . 
displayed is the need for planning of project activities for the needs of the strategic objectives of the institution . 
Presented is an excerpt from a study showing how according to respondents planning project activities influence 
the management of the kindergarten .
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Управлението на съвременното учебно заведение се характеризира с динамика, повече демокра-
тичност и креативност . Предвид спецификата на работа освен време и средства, основно се упра-
вляват човешки ресурси . Необходимо е отчитане на потребностите и интересите на служители-
те, засилване на мотивацията и удовлетворението им от ежедневния труд, също и мениджърски 
умения от нов тип . колективът на учителите придобива ново значение и има решаваща роля за ус-
пеха на целите на учебното заведение . макар управленският процес в предучилищната система да 
се изгражда върху общите принципи на теорията за научно управление, той има съвсем специфич-
ни особености, свързани с характеристиките на обекта на управление и факторите, които влияят 
целенасочено и стихийно върху него [1, стр . 19] . макар да има своите особености, управлението на 
детската градина е изградено на основата на науката за управление на персонала . според А . Файол [6, 
стр . 74], универсални са функциите организация/предвиждане, ръководство, координация, контрол . 
В разработките на руските автори м .И . кондаков, Е .с . Березняк и др . също се засяга темата за уп-
равленските функции, като има малки различия . Пламен Радев разделя тези функции на технологич-
ни, социално-психологически и общи . към последните причислява целеполагане, планиране, организи-
ране, регулиране, координиране и контрол [5, стр . 83] . според Боряна Бонева образователната сис-
тема има четири управленски функции – планиране организиране, координация и контрол [по 1, стр . 
48] . Планирането, организирането, мотивирането и контролът са основните функции, които съ-
временният директор на детска градина изпълнява . Все повече се говори и за делегиране на права, кое-
то е умение, присъщо на интелигентните и опитни ръководители . Функциите са в релация с опре-
делени специфични дейности – административни, педагогически, социални, икономически, трудово-
правни и др . В този смисъл той трябва да има комплексни знания и умения в тези области .

Участието в проекти оказва благотворно влияние върху екипната работа, мотивацията и ква-
лификацията на персонала . Чрез тях се развиват когнитивните способности на учащите се /учите-
ли в тази роля и деца/ с акцент върху рефлексното и креативно мислене, формират се уменията им 
за целенасочено и самостоятелно конструиране на знания чрез дейността по анализиране и решаване 
на реални проблеми и след получаване на конкретни практически резултати [по 3, стр . 67] .

много важно е проектът да бъде педагогически значим – да дава знания, изгражда отношения, 
формира начин на мислене, действие, нагласи . Ще бъде полезен, ако носи в себе си изследователска ра-
бота, учене чрез опит . Чрез проекта се решава конкретен проблем, реалистичен е и изпълним с необ-
ходимата доза предизвикателство . Той трябва да е в контекста на общата стратегия и план за раз-
витие на детското заведение, вписан в ежедневието и подпомагащ, а не натоварващ преподаването . 
Всеки проект има цикъл на създаване, реализация и отчет .

Проектът се планира и реализира, за да подобри и подпомогне текущата дейност на организация-
та . Той е средство за осъществяването на политиките на институцията, стратегиите за нейно-
то развитие . Проектът е уникален, и не представлява постоянно повторяемо действие или опера-
ция в ежедневната работа . В детската градина може да бъде инструмент за решаване на конкретни 
задачи или инструмент аз извършване на определени промени/в мислене, нагласи, подходи, разпределе-
ние на роли и дейности и пр ./ Управлението му е процес, с който се дефинира и осъществява желана-
та промяна . според едно предложение на световната банка, цитирано от Надя маринова [4,стр .83] 
жизненият цикъл на проекта се състои от 7 фази:

 y Планиране и подготовка на процеса,
 y Идентификация на проекта,
 y Оценка и избор на проекта,
 y Договаряне,
 y Изпълнение на проекта,
 y Внедряване в експлоатация на резултата,
 y Завършване/прекратяване на проекта, анализ и оценка .

П . кожухарова подкрепа четирифазния модел:
 y концепция
 y Планиране
 y Изпълнение
 y Приключване . [2, стр . 24]

Планирането определя логиката на действие, за постигане на проектната стратегия, формули-
ране на индикаторите за проверка, откриване на рисковете, разработване на подробен план за дейст-
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вие, изготвяне на проектобюджет [пак там стр . 75] . Образователният проект в детската гради-
на не следва да бъде самоцел /за да кажем, че имаме такъв проект/ . Той трябва да бъде интегриран в 
стратегическия план за развитие на детското заведение, в годишния план на институцията, а също 
и в преподаването на учебното съдържание чрез дейностите по него . Цикълът на проекта всъщност 
до голяма степен се идентифицира с цикълът на изпълнение на една стратегическа цел на детското 
заведение – ние я идентифицираме, анализираме, планираме дейности за нейното изпълнение и рабо-
тим по този план . В края отчитаме резултата и го споделяме със заинтересовани страни . Отчита-
ме очакваното въздействие . В този смисъл разработването на по-дългосрочни образователни проек-
ти като дву- или тригодишни такива би могло да бъде функция на изпълнението на стратегията 
на детското заведение . Директорът на детската градина има ангажимент освен с педагогическата 
дейност и с управление на време, разходи/ако е на делегиран бюджет/, качество на образователната 
услуга, човешките ресурси, комуникация с тях, родители, институции, менажира рисковете – еже-
дневни и глобални, доставките на храна и оборудване и т .н . От гледна точка на управление на про-
екта виждаме същите функции при неговото ръководство- менажира се време, разходи, качество на 
изпълнение, човешки ресурси, комуникация с партньори и общественост, рискове за изпълнение, дос-
тавки на материали и др . става ясна възможността за управление на детското заведение от компе-
тентен инициативен и съвременен директор на проектния принцип . способността на директора 
да управлява детската градина може да бъде от съществена полза при управлението на образовател-
ния проект . Ако е достатъчно демократичен и сигурен в екипа си, може да делегира управленски пра-
ва и на хора от проектния екип . Често това са учители, които са опитни, информирани, замествали 
понякога титуляра, главни учители и т .н . директорът може да започне процес на делегиране в голяма 
степен на права и задължения именно чрез управлението на проекта, които впоследствие да станат 
навик, ежедневие възможност за изява на учителите . Управлението на персонала изиска подбор на ка-
дри, който се прави и за екипа на проекта, квалификация на персонала, която се осъществява чрез об-
разователните проекти, планиране, реализирано чрез стандартните варианти /стратегия, годишен 
план и др/ и планиране и интегриране на проектния план в този на детското заведение за съответен 
период, контрол, който се осъществява чрез изпълнението на основни проектни дейности, мотива-
ция и стимулиране чрез включване в интересни за участващия персонал дейности, мобилности, ква-
лификации, конференции и др .

През ноември 2014 – февруари 2015 г . бе проведено изследване с учители от Шуменски детски гра-
дини, целящо да установи доколко работата по проекти влияе върху управлението на персонала . В 
него се включиха повече от 80 учителя и директора, но тук ще обобщим данни по въпроса за планира-
нето на проектната дейност и влиянието й върху управлението на детската градина . Извадката е 
направена за 52 анкетирани . Всички те са жени, което е обяснимо предвид феминизацията на профе-
сията . само две от тях е на възраст до 25 г . /около 4%/, 8 са на възраст от 26 до 40 г . /15%/ . Най-голям 
е делът на анкетираните на възраст от 41 до 50 г . – 24 /46%/, а 18 от тях са над 50 г . /35%/ . По тази 
причина и основният дял от анкетираните е на длъжност старши учител – 38 /73%/, двама са дирек-
торите, попълнили анкетата/4%/, двама са младшите учители /4%/ и 10 са учителите /19%/ . Адек-
ватно на възрастта и заеманата длъжност данните, получени за техния трудов стаж са: до 5 г – 4 
души /8%/, от 5 до 15 г . 24 учители /46%/, от 15 до 25 г . трудов стаж имат 6 от анкетираните /око-
ло 12%/ и 18 от тях са подали информация за трудов стаж над 25 г . /около 35%/ .

Фигура 1. Данни за възраст, длъжност, стаж
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 Без професионално-квалификационна степен /Пкс/ са 14 анкетирани, с пета Пкс са 6, с четвър-
та – 22, с трета – 6, с втора – 2 и останалите – нямат придобита такава .

Анкетното проучване има 25 въпроса, но тук ще бъдат представени данни само по два от тях, 
засягащи планирането на проектната дейност и влиянието й върху управлението на детското заве-
дение . За да можем да преценим възможността на анкетираните да дадат точна преценка, попитах-
ме какъв е техният проектен опит . Без такъв няма нито един анкетиран . Основната група от 34 да-
ли отговори учители и директори са посочили „много малък опит в проектната дейност“ /65%/ . ка-
то средно голям са преценили опита си 10 анкетирани /около 19%/, а 8 са дали отговор за голям опит 
/15%/ . Тази картина ни дава основание да мислим, че участващите в допитването имат представа за 
спецификата на проектната дейност, управлението й и резултатността, която носи . 

Фигура 2. Данни за опита на анкетираните в проектната дейност

По 10-степенна скала трябваше да бъде оценено въздействието на работата по проекти върху 
деца, родители, учители, ръководството и обществеността  . тук ще споменем резултатите от 
отговора на въпроса за въздействие върху ръководството . с нулева и оценка едно няма подадени ре-
зултати . Двама са отбелязали с оценка 2 /4%/, двама са отбелязали оценка 3 /4%/ . с четири също ня-
ма отговори, а оценка 5 са дали 6 анкетирани /около 12 %/, с 6 са отговорили 10 анкетирани /19%/, 7 са 
отбелязали 6 от тях / 12%/, 8 са записали двама /около 4%/, оценка 9 са дали 6 /12%/ и с най-високата 
оценка 10 са отговорили 16 анкетирани/около 30%/ . Прави впечатление, че високите оценки са даде-
ни учители от трите категории опит в проектната дейност, но с по-висока Пкс . Високите оцен-
ки са дадени предимно от учители в средната и горна възрастова група . Това е в следствие на изгра-
дени представи за управление и качество на работата в процеса на трудовия стаж .

За да разберем дали планирането на проектните дейности влияе на планирането като цяло в дет-
ските заведения, зададохме следния въпрос: „Планирането на проектната дейност интегрирано ли е в 
общото планиране на институцията Ви /ако имате опит/?“ . В допитването имаше възможност за 
отговори по четиристепенна скала, а именно: не, отчасти, да, не мога да преценя . Резултатите са след-
ните: с отговор „не“ няма регистрирани отговори . Това показва експертиза на управляващите дирек-
тори и умение за интегриране на различни дейности в полза на заведението . с „Отчасти“ са отговори-
ли 14 души /27%/, а с „да“ 34 / 65%/ . Не могат да преценят останалите 8 % от анкетираните . 

Фигура 3. Планирането на проектната дейност интегрирано ли е 
в общото планиране на институцията Ви /ако имате опит/?
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Отговорите показват, че проектните дейности не са самоцел, а път за постигане на стратеги-
ческите цели и приоритетните задачи . Показват съвременни умения за управление на човешките ре-
сурси за постигане на педагогически цели от една страна, и чисто организационни от друга . Най-го-
лям е делът на отговорилите с „да“ от групата на учители с житейски и професионален опит . Пра-
ви впечатление че тяхната професионална квалификация не оказва влияние върху отговорите- поло-
жителен отговор са дали учители и директори с и без придобита Пкс .

От данните, които не са обект на тази публикация, се доказва мнението на учителската общ-
ност, че планирането на дейностите по различни проекти повлиява добре управленския процес и го 
модернизира . Част от анкетираните споделят, че благодарение на това екипа е по-сплотен, моти-
виран и удовлетворен от ежедневната си работа . Правилното планиране, свързано със стратегиче-
ския план на детското заведение и оперативните цели, заложени в плановете, носят по-добри резул-
тати .

Литература:
1 . Бонева, Б . „системата на предучилищно възпитание: организация, управление, перспективи“, 

с .,1997
2 . кожухарова, П ., я . Тоцева, Разработване и управление на образователни проекти, с .,2008
3 . лавренцова, Ел ., мениджмънт на проекти в образованието
4 . маринова, Н ., Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие, НБУ, с .,2014
5 . Радев, Пл . А . Александрова, мениджмънт на училището като организация, с . 2015
6 . Файол,А ., Учение об управление, м .,1965

Стилиянка Петрова Георгива
ДГ № 23 „Буратино“, гр. Шумен

ИНОВАТИВНИ мЕТОДИ ЗА СъВмЕСТНА РАБОТА мЕЖДУ СЕмЕЙСТВОТО И 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

INNOVATIVE METHODS Of COLLABORATION BETWEEN fAMILI AND KINDERGARTEN
Stiliyanka ptrova Georgieva 
„Buratino“ 23 Кindergarten, Shumen

Abstract: Family is an important part of the modern vision of the kindergarten . Building a positive environment 
in which children will feel safe, accepted, and respected is a responsibility for both parents and the kindergarten . 
The establishment of public preschool education as compulsory guarantees equal opportunities for every child 
when enrolling in the first grade . Bearing in mind the specificity of preschool age, the collaboration with the 
families is one of the most important factors in meeting public expectations and achieving better results . new, 
innovative forms of cooperation and a proper educational strategy should be defined for achieving successful 
interaction between children, teachers and parents .

Keywords: family, kindergarten, partnership

Ако ние направим детето щастливо,
то също няма да закъснее да ни донесе щастие .
В това е именно цялата прелест и цялото очарование на онова
трудно и отговорно дело, наречено „възпитание“
      Ф . Даскалова

семейството е важна част от модерната визия на детската градина . Изграждане на позитивна 
среда, в която децата ще се чувстват в безопасност – приети и уважавани, е отговорност както на 
родителите, така и на детската градина . Утвърждаването на общественото предучилищно обра-
зованието като задължително, гарантира равни възможности за всяко дете при постъпването му в 
първи клас . като се има предвид спецификата на предучилищна възраст, сътрудничество със семей-
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ствата е един от най-важните фактори в посрещането на обществените очаквания за постигане 
на по-добри резултати . 

семейството като основен фактор има решаващо значение за развитието и възпитанието на 
детето . Предучилищният период е най-интензивният и най-благоприятният за полагане основите 
на нравствеността, за осъзнаване на представи и понятия за добри и лоши постъпки, за формиране 
на добродетели . Детето усвоява нормите на социално поведение както в резултат на социално-пе-
дагогическото взаимодействие с учителите и с децата в детската група, така и при взаимодействи-
ето с родителите и останалите членове на семейството . Ето защо сътрудничеството между роди-
тели и учители се разглежда като важен аспект на добрата педагогическа практика . 

Връзката на българското образование с обществеността е социална политика с дълга история . 
Училищните настоятелства са първото представителство на гражданското общество в организи-
рането, ръководството и управлението на българската просвета още през епохата на Възраждане-
то . своето традиционно предназначение тези организации изпълняват и днес, но участието им в 
управлението на образователните институции е гарантирано чрез законодателството . „За да няма 
конфликти и противоречия в детското развитие, детската градина и семейството трябва да от-
крият най-благоприятните пътища за интеграция на своите възпитателни усилия . Необходимо е 
да се избегнат противоречията както в организирането на материалната среда, така и в педагоги-
ческите изисквания и взаимодействия . Това може да се постигне чрез усъвършенстването на форми-
те за съвместна работа, като движеща сила в този процес е детската градина“ [1] . В ДГ № 23 „Бура-
тино“ от 18 години има Училищно настоятелство, членове на което са родителите на децата . съв-
местната ни работа е изключително полезна за децата, педагозите и обществеността .

Приобщаването на родителите като партньори в детската градина, чрез настоятелството ги 
направи отговорни участници в образователно-възпитателния процес . мотивира ги за пряко учас-
тие във вземане на решения и поемане на отговорности за изпълнение на съвместни мероприятия и 
пряко участие в учебния процес . Това създава атмосфера на доверие, съпричастност, откритост, 
толерантност и единодействие . Организирането на ефективни взаимодействия между учители и 
родители допринася за благоприятна психическа и физическа среда, в която комплексно да се разви-
ва детската индивидуалност .

много важно условие за добрите взаимоотношения е вежливият начин на общуване . Общуване-
то в семейството има определящо значение, защото посредством него децата се научават как да 
овладяват модели на комуникативна култура и поведение . „Най-общо казано общуването е процес 
на взаимодействие между хората, което можем да наречем комуникация или осъществяване на диа-
лог с цел постигане на определен краен резултат“ [2] . За да бъде успешно взаимодействието между 
деца, учители и родители трябва да търсим правилна възпитателна стратегия и иновативни фор-
ми за сътрудничество .

В съвременната човешка култура интернет е предпочитан начин за комуникация . Езикът се раз-
вива най-вече от телевизия, компютри, таблети, телефони и все по-малко от литературата . Ду-
мите все по-често се заместват с образи . Доскоро ежедневните срещи и разговори с родителите бя-
ха най-важните моменти за комуникация, разговаряха за чувствата, емоциите и проблемите на де-
цата . Днес, забързани от динамичното ежедневие, нямащи време за разговори те все повече предпо-
читат мобилната или виртуална комуникация . Интернет комуникацията се превърна в алтерна-
тивна форма на взаимодействие между детската градина и семейството . Общуването в интер-
нет пространството, чрез електронната поща, блога на детската градина, чрез Facebook страница-
та, Skype, Viber е лесния и предпочитан начин за диалог . Водени от желанието за бърза и лесна връзка 
с децата си и педагозите в ДГ №23 „Буратино“, дадохме възможност и за други форми за сътрудни-
чество с родителската общност – интернет комуникация . Този нов вид обмен на информация, кой-
то ползваме и в нашата детска градина прави родителите съпричастни с дейността на детското 
заведение . Те имат възможност по всяко време да получат желаната справка или да се свържат с де-
тето си . Информацията достига бързо, вижда се от всички и води до по-добри междуличностни от-
ношения . създадохме сайт на детското заведение, чрез който популяризираме дейността на наши-
те възпитаници . За родителите е изключително и вълнуващо чрез Skype да могат да наблюдават не 
само творческите изяви на децата си, но и това как играят, как общуват с връстниците си в група-
та . Чрез този вид комуникации децата обменяха информация, поздрави за празници дори с чуждес-
транни партньори по различни проекти . Тази споделена удовлетвореност от положени усилия и по-
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стигнати резултати засилва чувството за значимост у децата и авторитета на детската гради-
на . стремежа за съпричастност от страна на родителите, техния интерес за случващото се в еже-
дневието на групата, кара децата да се чувстват обгрижени и същевременно ги амбицира да покажат 
повече знания и умения .

 с тази алтернативна форма на комуникация ползите за родителите, за педагозите, за децата в 
детската градина са: 

1 . Информираност: информация относно дневен режим, седмична образователно-възпитателна 
програма, седмично меню, творчески изяви, решения на Общински съвет относно плащането 
на такси за общинските детски градини, стриктно спазване на Правилника за вътрешен ред, 
Закон за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона на народната просвета, запо-
знаване родителите с водещи закони и наредби, превенция на различни форми на агресия, обя-
ви, съобщения и други .

2 . Предлагат се анкети с родителите, статии и публикации с образователен, възпитателен, пси-
хологически, практико-приложен характер . Разглеждат се проблеми, провокирани от родител-
ски запитвания .

3 . създава се родителска общност, която си сътрудничи и работи в екип за удовлетворяване 
нуждите на всички деца от групата .

4 . Възможност педагозите да представят свои лични постижения пред колегите си, съпоставка 
с други колеги .

5 . Предложени са образователни и забавни сайтове за игри и забавления на децата, за рисуване, 
апликирани и занимания у дома .

6 . Родителите също регистрират своите преживявания и творчески изяви и продукти, сътво-
рени у дома заедно с децата си .

7 . Децата споделят продуктивната си дейност чрез интернет и си обменят информация с по-
мощ от по-големи братя и сестри .

8 . При реализиране на значими мероприятия като проектни дейности, участия в конкурси, фес-
тивали, празници, екскурзии с участието на родители винаги се публикува информация с благо-
дарност за подкрепата и доверието . Това прави родителите горди, ценени и важни за нас и об-
ществото .

9 . За децата този начин на взаимодействие е най-полезен . Заинтересоваността на родителите 
към живота на децата им в детската градина, техните вълнения, творения, желания, опити ги 
правят сигурни, обичани, подкрепени .

10 . Активността и съпричастността към образовотелно-възпитателния процес в детската гра-
дина е предпоставка за по-добра готовност и адаптация в новата си социална роля – ученик .

Приобщаването на семействата на нашите възпитаници към живота на детската градина, тях-
ното активно участие в случващото се в квартала, групата създава у децата сигурност, подкрепа, 
увереност и най-важното чувство за значимост .

Литература:
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ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ЛОСТ ЗА БъДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

KINDERGARTEN – LEVER fOR THE fUTURE DEVELOpMENT Of THE CHILD
Darina Georgieva Dimitrova
Director of Kindergarten № 30 „Kosmonavt“, city of Shumen

Abstract: in the various activities realized in the Kindergarten we can see cooperation, exchange of best 
practices, learning new knowledge, sharing of experiences for use of information technologies in the work of the 
teacher, building European cooperation between parents and teachers . The methodology of „learning through 
playing“ started for us a new process of building knowledge about different educational systems . We enriched our 
work and showed parents the meaning and the role of the Kindergarten as a desired territory in the development 
of their children . 

Many Eu countries are faced with the problem children to attend kindergartens before starting the first 
grade at school . The strategy „Europe 2020“ aims at attracting children at kindergarten and reducing the rate of 
dropping out of school . Early childhood is a very important period of life and concerning that the pedagogical 
team of kindergarten „Kosmonavt“ started new Erasmus + project work based on cooperation between all subjects 
responsible for children’s development . This paper presents some results and activities from the project work . 

Keywords: Strategy „Europe 2020“, Erasmus +, iT technology

Всичко започна от желанието на педагогическия екип на ДГ № 30 „космонавт“ да продължи разра-
ботването на проект по програма Еразъм +, ключова дейност 2 . Участието ни в проект по сП „ко-
менски“ през 2013 год . бе едно ново предизвикателство, което ни даде самочувствие и удовлетворе-
ност от постигнатите резултати (фиг . 1) .

  

  

Фигура 1. Кадри от проектанта работа
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Обсъдихме темата за този проект с наши партньори от сП „коменски“ 2013/2015 г . – Италия, 
Белгия и Турция . Имахме възможност да говорим за стратегия „Европа 2020“, където е посочено ка-
то критерий за образование и обучение: „Най-малко 95% от децата между 4 – 6 години и възрастта, в 
която започва задължителното начално образование, да участват в предучилищни занимания“, обсъ-
дихме предимствата на ДГ и какви проблеми съществуват в страните от Европа – нежелание и лип-
са на интерес от страна на родителите да водят своите деца в детска градина и как това влияе вър-
ху трудностите на децата в началното училище да усвояват учебния материал, а на по-късен етап 
и отпадане от училище . Така решихме да създадем проект по тази тема по програма Еразъм +, ключо-
ва дейност 2 – „Детската градина – лост за бъдещото развитие на детето“ . Чрез контакти в плат-
формата на eTwinning сформирахме екипа партньори – Белгия, Португалия, Турция, Румъния, Ита-
лия, Гваделупа и България . Така стартира това ново европейско приключение .

Въпросът беше поставен пред нас: какво можем ние да направим в своите училища и детски гра-
дини, за да допринесем за изпълнението на този проект? след анализ и обсъждане с колегите от парт-
ньорските училища всеки посочи своите силни страни, с които да ни запознае:

 y Турция: с родители, които са записали децата си в детската градина и те присъстват, въпреки 
факта, че тя не е задължителна и срещат трудности при заплащане;

 y Румъния: как децата посещават детска градина чрез програми за родителски контрол;
 y Италия: как практикуват приемственост между майката и детската градина;
 y Белгия: как децата от детската градина и началното училище учат чрез игра и предизвикател-

ства;
 y Португалия: с предизвикателството да изучават чужди езици; 
 y Гваделупа: как насърчават в детската градина и училище достъпа до образование и култура за 

всички деца, вкл . и деца със сОП;
 y България: една страна партньор, където предучилищно образование е задължително от 5-го-

дишна възраст със ЗНП, как се въвеждат ИкТ в образователния процес и при желание от деца и 
родители да се изучава чужд език .

Нашият проект се базира върху главната цел: прилагане на нови методи за повишаване мотива-
цията на родителите да водят своите деца в детска градина и създаване на по-добра учебна среда за 
деца и учители, което ще доведе до намаляване на учениците, отпадащи от училище .

Проектните дейности включват обучение и обмен на информация, споделяне и анализ на добри 
практики, както и адаптирането и прилагането им във всяко училище – участник в проекта .

През следващите две учебни години ДГ № 30 „космонавт“ ще реализира програма по проекта, чрез 
която да съдейства за превръщане на детската градина в привлекателно за деца, родители и учите-
ли пространство на интелектуална и артистична изява и да мотивира творческата и културно-
обществената им активност . 

В тази програма са предвидени дейности за: 
 y активиране на творческата и артистичната изява: танцов спектакъл, драматизации, роле-

ви игри; 
 y учене чрез игра: изработване на различни видове игри по направления, разучаване на математи-

чески игри от партньорите; 
 y провокиране на гражданското самосъзнание и обществена ангажираност на учители и роди-

тели: родителски съвети, дискусии, доброволчески акции и благотворителност (с активното 
участие на родители), изнасяне пред родителите на ситуации; 

 y провокиране на интереса към изкуството и към осъзнаване на ролята му в реализацията на де-
тето в училище: посещение на театрални постановки, кинопрожекции и концерти, дискусии, 
семинари, свързани с ориентирането на родителите за избор на училище, съвместни изложби с 
деца от други страни; 

 y активиране на спортната изява и отношението към природата: спортни състезания, еко-дни;
 y въвеждане на ИкТ в обучението: използване на интерактивна дъска, мултимедии, видео връзка 

с деца от други детски градини и с родители .
Основната концепция, върху която се базира проектът, е образованието чрез интерактивни 

форми на обучение за изграждане на умения за сътрудничество между учители и родители . Така дей-
ностите в програмата ще създадат стремеж у учителите да подобрят своите компетенции за ра-
бота със семейството .
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Постиженията, които сме заложили са:
 y Публични дискусии за обсъждане ролята на семейството и ролята на детската градина за бъде-

щото образование на детето;
 y Обучение за учители, семинар, кръгла маса – т .нар . „Професионални дни за развитие“;
 y Организиране на конференции за всички заинтересовани страни по проекта, използване на те-

зи ресурси (университети, училища, специалисти, НПО)
 y Обмен на иновативни педагогически практики;
 y Приобщаване на деца със специални образователни потребности и в неравностойно положение;
 y Наръчник за родителя – възможност за възпитание на децата и позитивно взаимодействие;
 y Представяне на образователната система на всяка страна като се подчертаят силните и сла-

би страни;
 y Дейностите по разпространение на проекта чрез конференции, публикуване на статии, уеб 

сайт на ДГ и училище .
Имайки опита от положителното влияние на проектната дейност, екипът на ДГ № 30 „космо-

навт“ гр . Шумен отново е сигурен, че въздействието на проекта „Детската градина – лост за бъде-
щото образование на детето“ ще допринесе за:

 y Обмен на идеи с цел внедряване на добри практики в ежедневната им работа, както и разрабо-
тване на нови преподавателски методи;

 y съпричастност и подкрепа от семействата към дейностите на проекта, което засилва връз-
ката между родители, деца и учители;

 y Формиране на чувство за принадлежност към Ес и активна гражданска позиция;
 y Приемане на различията, зачитане правата на другите, възпитаване на толерантност;
 y Развитие на уменията за работа в екип, сътрудничество, положително отношение към учеб-

ния процес;
 y Интегриране и успешно използване на съвременни технологии в образователния процес;
 y Подобряват се езиковите компетенции;

Разпространение и работа в мрежа на резултатите от проекта на местно, регионално, нацио-
нално и международно ниво .

Ето защо, ние се определяме като ентусиазирани и решителни български учители, готови за но-
ви знания и постигане на увереност, чрез европейско качество на обучението .

Антоанета Иванова Тодорова, Антоанета Боянова Григорова
ДГ №1 „Ведрица“ гр. Благоевград

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ НА ВЗАИмОДЕЙСТВИЕ 
В ПЕДАГОГИКАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕмЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

AppLICATION Of INNOVATIVE AppROACHES INTERACTION IN THE pEDAGOGY Of 
fREE TIME IN KINDERGARTEN
Antoaneta Ivanova Todorova, Antoaneta Boyanova Grigorova
Kindergarten №1 „Vedritsa“, Blagoevgrad

Abstract: The report shared innovative pedagogical practices on the application of new approaches to 
interaction in the pedagogy of free time in dG to enhance cognitive activity of children . Such a possibility makes 
teaching animation applied in a kindergarten . Of all the possible means to realize the pedagogical animation chose 
a performance implementation because of its extensive capabilities for impact .

Keywords: game, teaching animation, performance, teacher interaction .

Днес учители и мениджъри сме поставени пред много предизвикателства . Често си задаваме въ-
проса по какъв начин да мотивираме децата да идват с желание на детска градина и как да организи-
раме учебния процес така, че да стане интересен и забавен . Водени от думите на великия учен Дими-
тър кръстев Димитров-мастера, че „Детският учител притежава шанса да има невероятно инте-
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ресна и особено значима работа . Защото има за свои партньори децата – най-сложното и благодатно 
нещо на този свят и защото действително бъдещето на всяко едно общество е в ръцете на негови-
те учители“ стигнахме до извода, че пътят е един – промяна . Промяната насочихме към използване-
то на нови методи, подходи и средства за взаимодействие с децата . Професионализмът на учители-
те се определя не само от това да се владеят отделните методики на преподаване на образователно-
то съдържание, но от умението да се прилагат иновативни методи и подходи . Всички ние в детска-
та ни градина се стремяхме да постигаме големи резултати, чрез качество на обучение в детската 
градина, които се постигат благодарение на добре мотивиран персонал . Реализирането на ефективен 
възпитателно-образователен процес може да се постигне чрез интегриране на съвременни техноло-
гични средства и образователно съдържание, както и с повишаване на квалификацията на учители-
те . Този процес на овладяване и на прилагане на новите технологии се оказа продължителен . Причи-
ните са различни . Първо, всяка новост се посреща с недоверие, неодобрение и със съпротива . Второ, 
възрастта на учителите . 

В продължение на две години приоритет в квалификационната дейност в нашата детска гради-
на бяха иновативни подходи и методи на работа и приложението на новите технологии . Пред нас 
стоеше не леката задача да мотивираме по-голяма част от учителите да изпитат потребност от 
това да работят със съвременните технологии . По пътя на убеждението намерихме последователи . 
мотивацията беше различна . Учителите повярваха и започнахме да се обучаваме . За целта провеж-
дахме квалификации, както с външни преподаватели, така и вътрешни квалификации . Така, докато 
открихме положителното от обучението . Желанието ни за усъвършенстване ставаше все по-голя-
мо . Освен с презентации, започнахме успешно да работим и с интерактивната дъска . Интерактив-
ната дъска е ново, съвременно средство на обучение . какво по-интересно за децата би могло да бъде 
от това, в едно да се съчетаят разказа на учителя с музика, видео и анимация, да се онагледи образо-
вателното съдържание! Използването и в обучението значително повиши активността на децата 
и желанието им да идват на детска градина . Чрез интерактивната дъска се подобри учебния процес, 
направи го забавен, развлекателен и разнообразен .

Чрез новите технологии постигнахме следните резултати: непринудено се осъществяваха су-
бект-субектните взаимоотношения в педагогическото взаимодействие; повишава се мотивацията 
у децата за учене; успешно интегриране на образователното съдържание .

Използването на интерактивната дъска в нашата детска градина не е самоцел . Тя е обвързана 
с образователното съдържание по образователни направления и с учебните помагала на децата от 
програмната система „Аз съм в детската градина“ на издателство „Изкуства“ . Интерактивният 
пакет включва образователни игри и ситуации за работа с интерактивна дъска . Темите следват 
учебното разпределение в програмната система . 

Целта на нашата практика бе да се проучат възможностите на иновативните подходи на пе-
дагогическо взаимодействие за активно и мотивирано участие на децата в образователния процес . 

Предмет на работата ни беше обучението на 5-6 годишните деца в процеса на творческите иг-
ри, а обект – интересът и предпочитанията на децата за обучение в резултат на приложението на 
новите подходи, методи и средства .

Във връзка с целта си поставихме задачи, като: повишаване мотивацията на децата в учебния 
процес, чрез внедряване на новите технологии и иновативни подходи и методи, които реализирахме, 
чрез: играта, като метод на педагогическо взаимодействие с децата от ПУВ; проблемно-сюжетната 
организация на ситуацията и педагогическата анимация . Тук изказваме благодарността си към проф . 
д-р Нели Илиева Бояджиева, която успя да ни впечатли със своята теория за педагогическата анима-
ция и вдъхновени от нея решихме да проверим приложението и в ДГ .

В практиката използвахме някои теоретични насоки:
съвременните деца се развиват в динамична и богата на стимули среда . Това предполага използ-

ването на адекватни подходи, форми и методи, които да активизират познавателната им дейност . 
според Наталия Витанова [4] такава възможност е използването на педагогическата анимация . Иде-
ята за адаптиране на термина анимация за нуждите на образованието е провокирана от творчест-
вото на немския педагог хорст Опашовски . Той популяризира теорията и практиката на анимаци-
ята в сферите на свободното време, културата и образованието . хорст Опашовски въвежда поня-
тията „анимация на творчеството в свободното време“ и „анимация на свободното творчество“ . 
Чрез тях се обогатява образователно-възпитателния процес, като: той се ориентира към свободно-
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то време и творчеството; поощрява се комуникацията и активността в него; учене чрез вдъхновя-
ване, окуражаване, насърчаване, т .е . учене, наситено с жизненост и ентусиазъм .

Целта е положително мотивирано, лишено от принуда и натиск за постижения, участие в дей-
ност . Педагогическата анимация обхваща всички игрови, занимателни, забавни, атрактивни елемен-
ти на обучението, които стимулират положителни емоционални преживявания, свързани с него . Та-
ка учебно-възпитателната работа се извършва в стимулираща и подкрепяща среда . От всички въз-
можни средства за реализиране на педагогическата анимация ние избрахме пърформанса, поради него-
вите широки възможности за взаимодействие . както е казала Невена Добрева [5] по дефиниция пър-
форманс-изкуството е живо; няма правила; то е експериментално; може да включва рисуване, кон-
струиране, диалог, музика, театрални етюди, танц, включени телевизори, компютърна анимация, 
животни, огън и т .н . Пърформанс изпълнението може да има сценарии или не; да е спонтанно или 
внимателно планирано; със или без участието на публиката . може да се случи навсякъде и да е с раз-
лична дължина във времето . Обединява изразните средства на всички изкуства във всякакви комби-
нации . Най-простото определение е представяне на идея чрез публично изпълнение на живо . липсва 
писмено фиксиран диалог . Важна характеристика е мултимедийният му компонент, който може да 
е самостоятелен участник в действието .

Основен метод на работа беше играта . Разглеждана като разновидност на сюжетно-ролевата 
игра, конструктивната игра е своеобразен преход от творческите игри към игрите с правила . Дете-
то осъществява свой замисъл, ръководи се от правилата, влиза в определени взаимоотношения, пла-
нира и оценява дейността си . Различието се определя главно от мотива, който при игрите с правила 
продължава да е заложен в игровия процес, но вече опосредстван от познавателната задача . В струк-
турно отношение конструктивната игра е модел на сюжетно-ролевата . Притежава същите ком-
поненти: игрови замисъл, игрово съдържание, игрово действие, правила, игрови отношения, но за раз-
лика от сюжетната игра децата встъпват в специфични взаимодействия с въображаемата ситу-
ация . При нея има претворяване на впечатленията от околната действителност, но то не е под-
ражателно, а обобщено при активната намеса на творческото въображение и логическото мислене . 
За разлика от ролевата творческа дейност при конструктивната игра пресъздаването се извършва 
чрез различен конструктивен материал . Претворяват се не взаимодействията на околните, а обек-
ти, които са предмет на човешката дейност . Различията се явяват и в структурата на игровата 
дейност . Замисълът е свързан по- пряко със задачата и резултата . От тях се определят подборът на 
материалите и способите да се реши даден проблем . Насочването към резултата не изменя мотиви-
те на дейността . Детето изпитва удоволствие от самия процес при конструктивната игра, а не 
пряко от резултата . характерно за конструктивните игри е наличието на познавателен елемент, 
което всъщност ги доближава до дидактичните . конструктивната игра може да се организира като 
самостоятелна и като съставна част от съдържанието на сюжетно-ролевата . Направената от де-
цата постройка може да послужи като начало за развитие на сюжетна творческа игра или в хода на 
ролевите игри децата извършват конструктивна дейност, за да реализират своя замисъл .

Въображението определя по-широко ситуацията, обобщеността на образите и средствата за 
претворяване . Ето защо в сюжетно-ролевата игра конструкциите имат по-схематичен характер; 
допуска се по-голяма условност, която улеснява речеви контакти и формирането на колективни 
взаимоотношения . За разлика от самостоятелната конструктивна игра тук вниманието не се фик-
сира върху резултата от дейността .

ситуацията „Приказка за Житцето и майката–Земя“ протече под формата на общоградска пе-
дагогическа квалификация за директори на ДГ и учители от гр . Благоевград . През тази учебна година 
ние предложихме на децата от 3б гр . интересна информация за растителния свят и неговото значе-
ние за производствената дейност на хората . с помощта на развиващи игри, разработени от техно-
логията ТРИЗ, ние запознахме децата с огромното приложение на растителните суровини в нашия 
бит, като акцентирахме на житните растения . Едновременно с това, ние с огромно удоволствие за-
белязахме, че у децата възниква засилен интерес към изпълнението на различни театрализирани етю-
ди, както и към изработването на декори, маски и друг реквизит за тях . Всяка приказка, която ние 
им предлагахме се превръщаше във весела театрализирана игра с много нови, често необичайни герои, 
предложени от децата . Отначало ние вплитахме техните идеи в сюжета, а съвсем скоро децата за-
почнаха да съчиняват свои приказки, свои диалози и действия от името на избрания герой . Така, чрез 
прелестното детско въображение, ние стигнахме до идеята да използваме педагогическата анимация, 
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като приложим някои елементи на пърформанс – изпълнението .
Така имахме възможност да предложим на децата цялостно и самостоятелно изграждане на де-

корите и обстановката за тяхната театрализирана игра, а също и любимата им дейност–замесване 
на тесто за хляб, който ние си изпичаме и децата с удоволствие хапват, като оставят хлебчета и за 
любимите герои от тяхната приказка . Ето как беше организирана тази ситуация:

Децата се организират за занимание . Тече клип „Зимен сън“ . Звучи песен „снежинки“ . Децата се 
включват в изпълнението и . Появява се красива зимна картина, върху която се привлича внимание-
то на децата . Учителката разказва за снега, който затрупал дърветата, затрупал малките къщур-
ки, затрупал гората . кой ли ще се престраши да мине през равното поле и да навлезе в гората? Ще раз-
рови баба огнището и приказката започва . Учителката започва да чете приказката „Житената пи-
тка“ от Ангел каралийчев . На презентацията се появява огнище, което гори . Издига се голям огън, в 
него се показва нежен силует на красива жена . Още миг и тя пристъпва в малката стая и засиява пред 
нас – това е добра вълшебница майката-Земя . Държи бебенце в ръцете си . Тя разказва за своя прекра-
сен дом Земята, в който живеят всички нейни деца – растения, животни, хора и тя обича всички ед-
накво . Нейният дом е пълен с приказни богатства, които тя щедро раздава на хората . А в ръцете си 
носи най-мъничкото си дете – Житцето . То е още бебе (Защо?) и не се отделя от своята майка . До-
като разказва, на презентацията се сменят красиви фантазни и реални картини на природни явле-
ния . малкото Житце пита къде е неговото място в този толкова голям и интересен свят . Вълшеб-
ницата отговаря, че е време Житцето да отиде да си поиграе с децата и от тях да научи къде ще бъ-
де то, малкото зрънце в големия свят . майката кани децата в своя дом, където те ще играят с Жит-
цето . На пода се поставя голямо изображение на планетата Земя . Около нея са подредени разбърка-
но и обърнати картинки от природни суровини /растения/ и изделия от тях . Децата играят ТРИЗ-
игри: „Всичко в света се обърка“; „По какво си приличат“; „какъв бях, какъв станах“; „Познай какво си 
намислих“ . Житцето играе с тях и научава, че то расте в природата, а хората го отглеждат, за да 
правят от него хляб . 

Вълшебницата ни предлага да ни пренесе в приказния свят, там, където Житцето спи и съну-
ва чуден сън . Заключваме големия красив дом с неговите обитатели /децата прибират платното за 
ТРИЗ-игрите/ .

Ние се приготвяме за път, Вълшебницата прави магия и ни пренася на поляната, при нивата, кла-
денчето, дърветата, пътят през преспите, който води до къщичката на Питката . само че, всичко 
е скрито под преспите, има само части от приказните обекти и къде са всички вълшебни същества? 
Децата повдигат преспите – парчета плат – и намират части от къщичка, зимно дърво, кладенче, ка-
мъчета за ограда, житни зрънца, кофичка с почва, бои, спрейове и др . Разделят се /с медальони/ по раз-
личните конструкции и сглобяват къщичка от готови елементи, кладенче от разгъвка на цилиндър 
с едно дъно, текстилно пано, в което елементите се закопчават с копчета; засяват семена от жито 
и правят на нивата ограда от камъчета и домашен пластилин . след това започват да търсят фан-
тастичните горски обитатели, скрити под снега . /Под парчетата бял плат има различни маски, пе-
лерини, корони – за всеки по нещо/ . Децата се превръщат в различни образи и изпълняват импровиза-
ции от позицията на героя си . Възможни образи: зимни ветрове; кладенчови феи; живи дървета; зай-
чета; питка; кучета; катеричка; лисица; вълци; бухали; мечета . Претворява се моментът от приказ-
ката „Житената питка“ от Ангел каралийчев, в който Питката отива да обиколи нивата си . В на-
шия вариант на поляната живеят, помагат си или си противодействат изброените фантастични 
същества . Няма предварително подготвен текст, децата изпълняват ТсЕ по собствен замисъл и же-
лание, като най-общо сюжетът е, че в гората има същества, които дебнат и нападат беззащитни-
те зайчета /бухали, вълци, лисици/ и са готови да изядат Питката и нейните приятели катеричка-
та и кучетата . Те си имат помощници Ветровете, Дърветата, които ги спасяват от неприятели-
те . кладенчовите феи знаят тайни и мъдрости и помагат на всички . Питката обикаля нивата и вза-
имодейства с различни герои, приятелите и й помагат . Житцето спи под снега и не вярва, че ще се 
превърне на питка . В хода на театрализираната игра всички участници са недоволни от поведение-
то на вълците и настояват да получат отговор от тях Защо постъпват така . Вълците отговарят, 
че не искат да постъпват зле, но просто са много гладни . Децата стигат до извода, че всички съще-
ства имат своя начин на живот и всички те са деца на майката Земя . Те не са нито добри, нито ло-
ши, просто такъв е техния начин на живот . Ние решаваме, че ще приготвим много вкусни питки за 
всички гладни животни, но затова трябва да се върнем при бабата, за да ни научи как се меси питка .
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Появява се Вълшебницата, тя предупреждава, че Житцето скоро ще се събуди и вълшебните съ-
щества трябва да си тръгнат от неговия сън към своите приказки . Всички чакаме нейния знак, тя 
прави магия и съществата започват да изчезват едно по едно /децата прибират реквизитите там, 
където са ги намерили/ . Всички се събираме на поляната и чакаме следващата магия, която ще ни пре-
несе в реалния свят, където ни посреща бабата . Тя ни дава рецепта за вкусна питка . Децата се под-
готвят за работа с интерактивната дъска . На дъската са разположени разпръснато картинки с раз-
лични хранителни продукти . с някои от тях може да се омеси питка, а с други не . Децата ги групи-
рат с писалката и така сами откриват рецептата за приготвяне на содена питка . По хода на сюже-
та бабата ни кани в своята кухня . Тя е чула от Вълшебницата, че в гората има гладни животни . Нау-
чила е, че ние сме дали обещание да се погрижим за тях и с радост ще ни помогне В нейната кухня има 
много вкусни неща, но ние трябва да подберем само тези продукти, от които се меси тесто и да ги 
подредим на масата . Децата участват в конструктивна дейност с природни материали брашно, во-
да, кисело мляко, сол, захар, олио, оцет, сода . Те замесват тестото и всеки оформя изделие по свое же-
лание .

 

Фигура 1. Рецепта за питка. 5 големи чашки-брашно; 5 малки чашки айран; 1 лъжичка сода за хляб; 1 лъ-
жичка олио; 1 лъжичка захар. Децата сами отмерват количествата със съответната мерна единица.

Вдъхновени от впечатляващите резултати продължихме работата в тази насока . Един ден ние 
неочаквано получихме предложение от предаването на БНТ2 „Добро утро“ да проведем занимание с 
работно заглавие „Възприемане от децата на исторически факти с помощта на мултимедийни под-
ходи“, което те да заснемат и да излъчат избрани моменти . Ние не веднъж сме се потапяли заедно 
с децата в дълбините на времето, увлечени от техния интерес . Темата за великите български царе 
отдавна е позната и любима за децата от 3б гр . По всяко време и на всяко място те са готови със за-
таен дъх да слушат истории за непристъпни дворци, победни битки, приказни сватби, могъщи царе, 
красиви царици…Така се роди ситуацията на тема: „Приказка за царе, герои и звезди“ . хрумна ни да 
започнем нашата приказка от звездите (благодарим ви Артър кларк и Джийн Родънбъри!) . За нашата 
мултимедийна презентация използвахме ярки и впечатляващи моменти от светлинните шоу–спек-
такли във Велико Търново, които просто възхитиха децата и намериха отражение в техните ри-
сунки . Из ползвахме и подбрани моменти от видеоклипове, свързани с темата за Второто българско 
царство, както и интересни снимки от крепостта Царевец и подходящи символи на България . Всич-
ко това предизвика огромен интерес у децата, остави трайни впечатления и потребност от нова 
и нова информация . А ето каква приказка разказахме на нашите малки историци . Историята започ-
ва сред звездите . На един космодрум излита ракета . Тя носи телевизионен спътник, който трябва 
да заснеме най–красивите и интересни кътчета на планетата . Ние можем да наблюдаваме излита-
нето и отделянето на спътника . Ето че той разтваря антените си и започва да търси своята цел – 
планетата Земя . Тя се появява в цялата си красота и спътникът насочва сигнала си към нея . лъчът се 
плъзва по планетата, нещо го привлича и задържа . какво ли откри? Изведнъж изображението изчезва . 
когато сигналът се появява отново, се виждат снимки на крепостни стени, дворец, красив град, по-
тънал в зеленина, около него се вие река . къде ли е този град, унесен в спомени за някогашна слава? Не-



115

предучилищно образование

що странно се случва с времето, то тече невероятно бързо, изображенията летят край нас, струва 
ни се, че тичаме след тях . На древната кула се вее знаме . Но това е българският трибагреник, значи 
този дворец е тук, в България, а градът, разбира се, е Велико Търново, столицата на българските царе .

Времето спира своя бяг . Изглежда, че сигналът на спътника е събудил древна магия . Засияват не-
земни лъчи, ярка светлина озарява могъщ дворец, от дълбините на времето се надигат сенките на ве-
лики царе–властелините на Царевград Търнов . Ето, че гордият цар издига меч в силната си ръка и по-
вежда своя народ . В разкошна тронна зала български патриарх коронясва български владетел . Царят 
яхва коня си, полита начело на безбройна войска, горят пожари и блестят победи за славата на Бълга-
рия . Несъкрушим меч разбива рицарски щит . Тухла по тухла израства приказен дворец с непристъп-
ни стени . кой ще се осмели да се изправи срещу гордия Царевец – орловото гнездо на царете българ-
ски . Облени в светлина, яхнали могъщи коне, до огромен меч се изправят Асеневци, за да пазят Бълга-
рия от всяко зло – там, в Царевград Търнов! Пред нашите очи засияват образите на царете, извика-
ни от магията – калоян, Йоан Асен Втори, Иван Шишман .

янтра тече и разказва: Великият цар калоян водил битка с рицарите на гордия император Балду-
ин . В царските покои прелестната царица изпраща съпруга си на бран . Нейната любов дава вълшебна 
сила на царя, той няма да допусне враг на родна земя . Но той е колкото силен, толкова и милостив, 
ще се отнесе с уважение към победения Балдуин, защото най–важното за българските владетели ви-
наги е бил мирът и добрите отношения с другите народи .

Шепнат древните книги: Има време за всичко, време за бран и време за труд, време за гняв и време 
за любов . Отново армия завоеватели нахлува в земята българска . Ромейският император е нарушил 
мирния договор и започва война . Цар Йоан Асен Втори и неговите боили повеждат българската вой-
ска, на копието на царя е набучен нарушеният договор . Битката е свирепа, победата на българския 
цар е велика .А когато идва време за любов, царят се жени за красивата Ирина . Търново ликува, а влю-
бените се прибират щастливи в своя дворец .

свири вятърът в древните зидове, разказва за последния от старите царе Иван Шишман . За него 
пазят светъл спомен гордият дворец, могъщите стени на крепостта, тихата река, красивият град . 
свири вятърът и зазвучава песен: От как се е, мила моя майно льо, зора зазорила, оттогаз е, мила моя 
майно льо, войска провървяла… Народът се надявал и вярвал, че ще се върне любимият цар, ще яхне ко-
ня си, ще стисне меч в могъщата си десница и ще поведе войската си на бой, там край Царевград Търнов . 

с така описаното съдържание ние, естествено, нямаме за цел да обучаваме децата на реални ис-
торически факти . Надзъртайки в историята, ние се забавляваме, като представяме в приказна фор-
ма използваните видео-материали – клипове, съдържащи комикси и части от лазерно шоу, достъпни 
със посочените линкове . когато децата достигнат подходящата училищна възраст, те ще научат, 
че поставени в преломни исторически моменти, тези достойни владетели често са вземали трудни 
решения . Това по никакъв начин не накърнява тяхната роля и значение за историята на България . Ние 
се стараем да възпитаваме чрез примера на изключителни личности актуална система от ценности 
у децата – толерантност, благородство, нагласа за уважение към другите народи, в съответствие с 
утвърдените европейски ценности . От векове красиви легенди за крале и герои вълнуват умовете на 
хората – крал Артур, рицарят Роланд, Зигфрид . Защо до тях да не се наредят имената на великите 
царе от Второто българско царство?

след проведените практики стигнахме до следните изводи: за пореден път се потвърди тезата 
на Д . кр . Димитров-мастера, че „играта е централен феномен на детството“; използването на ино-
вативните методи и подходи, както и на съвременните средства повишават значително актив-
ността и интересът на децата, дават възможност чрез приказен сюжет да възприемат образова-
телно съдържание; педагогическата анимация развива творческото въображение на децата и обога-
тява образователно-възпитателния процес; пърформансът, като средство на взаимодействие дава 
свобода на децата за творчество .

В заключение: с настоящата разработка се прекланяме пред паметта на учения Димитър кръстев 
Димитров-мастера, според който в играта няма принуда, регламентираност, лишена е от директ-
но ръководство и присъстват доброволност, равнопоставеност, възможност за избор, удоволствие 
и мотивация – характеристики, които откриваме и в педагогическата анимация[2] .
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УСПЕШЕН мОДЕЛ ЗА РАБОТА В ЕКИП И мОТИВАЦИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

SUCCESSfUL MODEL fOR TEAMWORK AND MOTIVATION fOR CAREER 
DEVELOpMENT
Rositsa Dimitrova Kostadinova, Stanka Dimitrova Mineva
„patilansko Tsarstvo“ 68 Kindergarten, city of Stara Zagora

Abstract: We live in a time of dynamic change in all spheres of public life, including in the education system . 
The strengths of a training institution, such as kindergarten have good management, high staff competence, skills 
for teamwork and the availability of competitive educational resources . The success of a team depends on and 
precise formulation of the goal and how much each member can contribute to achieving the clear realization of 
tasks . in our kindergarten we have separate teams for implementation of various activities .

To achieve the highest possible quality of the tasks in the formation of such mini-teams the principal selects 
people possessing functional competence and professionally relevant knowledge . The work of these teams could 
be run by the principal or she/he could delegate rights to people characterized by organizational skills and 
qualification needed to cope with the task .The efficient functioning of a team is determined mostly by way of 
interaction between its members .

Keywords: kindergarten, principal, team, сareer development, interactive technologies

 „Да събереш хората заедно е само начало, да ги задържиш заедно е напредък,
 а да работят заедно е успех.“, 

Х. Форд

Живеем във време на динамични промени във всички сфери на обществения живот, в това число 
и в системата на образованието . силните страни на една обучителна институция, каквато е дет-
ската градина са добрият мениджмънт, високата компетентност на персонала, уменията за работа 
в екип и наличието на конкурентни образователни ресурси .

На прага на утвърждаването на нов закон за НП обществото ни се нуждае от доказващи се про-
фесионалисти, притежаващи креативност и нагласи за творческа работа . Изисква се нов подход към 
професионалното им израстване и правилна посока на кариерно развитие . Затова при сформиране 
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или допълване на екипа директора на детската градина трябва да се ръководи от изискванията на но-
вото време . Новоназначените кадри трябва да притежават:

 y Висок образователен и професионален ценз .
 y Интелектуални възможности и творчески способности .
 y конструктивни, комуникативни и организаторски умения .
 y Технологически компетенции .

Успехите на един екип се дължат на предварителна точна и ясна преценка от страна на директо-
ра какво и колко всеки отделен член може да допринесе за постигане целта на разработената стра-
тегия и изпълнение на задачите . В детската градина се налага сформирането на отделни екипи, кои-
то реализират различни дейности . Такива екипи са Педагогическият съвет и методическите обеди-
нения, екип на училищното настоятелство и др . В процеса на дейността на детската градина се на-
лага сформирането на временни екипи:

 y Екип за разработване на стратегия на детската градина;
 y Екип за изготвяне на годишния план;
 y Екип за изготвяне на план за квалификационната дейност;
 y Екипи за набелязване на мерки и политики за реализиране на програми във връзка с Европейски и 

Национални стратегии;
 y Екипи за разработване на проекти;
 y Екипи за работа по проекти;
 y Екипи за работа с деца със сОП и др .

За постигане възможно най-високо качество на поставените задачи при формирането на таки-
ва мини екипи директорът подбира хора, притежаващи функционална компетентност и професио-
нално значими знания . Работата на тези екипи може да се ръководи от директора или да се делеги-
рат права на хора, отличаващи се с организаторски умения и нужната квалификация да се справят с 
поставената задача . между членовете на един правилно подбран, действен екип съществува взаимно 
доверие . Възникналите в процеса на екипната работа проблеми и конфликти се обсъждат и разреша-
ват и винаги доминират екипните над индивидуалните цели . Взаимоотношенията и взаимодейст-
вията между членовете на екипа са добронамерени, конструктивни и отговорни . хората в екипа са 
зависими един от друг за постигане на общата цел . Ролята на директора е да проследява работата на 
отделните екипи и да упражнява контрол и наставничество само ако е необходимо .

При формиране на традиционните екипи от двама учители и помощник-възпитател на групите 
в детската градина, директорът трябва да подбере специалисти, които взаимно се допълват, за да се 
постигне ясно разпределение на ролите, правата и задълженията . Нужно е членовете на екипа на гру-
пата да развиват своите умения в съвместната дейност, да споделят помежду си добър опит и да 
чувстват принадлежност към общата работа . Не само учителите, но и помощник-възпитателите 
трябва да са мотивирани да повишават своите педагогически компетенции и да се стремят към по-
добро кариерно развитие . Тенденция е за длъжността помощник-възпитател да се назначават сту-
денти, задочно обучение от специалност „Предучилищна и начална педагогика“ . При едно добро взаи-
модействие между учителите на групата и помощник-възпитателя – студент, се дава възможност 
за полезна обмяна на идеи и учене чрез сътрудничество . Ползата за учителите е, че могат да акту-
ализират знанията си за новостите в теорията и методиката и да споделят своя опит за прилага-
не на разнообразни методи и подходи в процеса на обучение и възпитание . 

Попадайки в реалната среда на избраната бъдеща професия „учител“, помощник – възпитателя 
има възможност да разбере каква е същността на професията, условията на работа, перспективи за 
развитие, да прецени доколко кариерният избор го удовлетворява . Педагогическото взаимодейст-
вие с учителите и децата дава възможност за натрупване на понятиен и действен опит, овладява-
не на модели за общуване с децата и запознаване с иновативни методи в преподаването . В различни 
режимни моменти помощник-възпитателя има възможност да прилага овладените теоретични зна-
ния в практиката, което би му помогнало да постигне по-добри резултати в процеса на обучение .

При създаване на една добра атмосфера на сътрудничество студентите постепенно се адапти-
рат към бъдещата си професия, изграждат свой собствен стил на взаимодействие с деца и учите-
ли и придобиват умения за работа в екип . с овладяването на тези компетенции помощник-възпита-
телите студенти се доближават в голяма степен до качествата, които трябва да притежава учи-
телят . срещайки разбиране и подкрепа тези млади хора добиват мотивация да останат в професи-
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ята и доказвайки умения в работата след дипломирането могат да бъдат назначени в същата дет-
ска градина като учители . 

Залог за успеха на екипната работа е изградената политика за квалификация на кадрите . Организи-
рането и координирането на квалификационно-методическата дейност е приоритет на главния учи-
тел в детската градина . квалификационната дейност винаги е професионален отговор на динамика-
та на промените . За да предлага качествено образование една обучителна институция, каквато е дет-
ската градина, трябва непрекъснато да предприема мерки за оптимизиране на квалификационната дей-
ност . Тя трябва да бъде насочена преди всичко към повишаване качеството на предлаганите педагоги-
чески услуги и превръщането на детската градина в конкурентноспособна със свой специфичен облик 
институция . квалификационният план на детската градина се изготвя от екип, в състава на който 
влиза главният учител и членове на педагогическата колегия . При определяне на формите за квалифи-
кация се вземат предвид резултатите от контролната дейност на директора и изведените дефици-
ти в професионалното поведение на учителите . Затова в процеса на проучване на потребностите на 
екипа се реализират работни срещи с директора за обсъждане на ресурсното осигуряване на квалифи-
кационната дейност (материално-техническо и финансово) . Предлагат се варианти за участие в раз-
лични форми – квалификационни курсове, семинари, тренинги, педагогически форуми и конференции . В 
контекста на кариерното развитие учителите и помощник-възпитателите трябва да са мотивира-
ни да повишават професионалните си компетенции, преосмисляйки съвременните изисквания, за да бъ-
дат конкурентно способни и да отговарят на изискванията на образователния процес . Различни обу-
чителни институции предлагат много и разнообразни форми – специализации, придобиване на допъл-
нителна специалност, защита на по-висока професионално-квалификационна степен и др .

Директорът като мениджър на институцията и главният учител, отговарящ за организиране 
на квалификационно-методическата дейност, трябва да подбират онези техники и практики, кои-
то се предлагат на образователния пазар, които в най-голяма степен отговарят на потребности-
те на персонала и които отговарят на специфичния облик на детската градина . Организацията на 
работеща система за вътрешно-квалификационна дейност и участието в квалификации на учите-
лите извън детската градина са базова предпоставка за непрекъснато повишаване на качеството на 
учебно-възпитателния процес . Добра практика е след участие в квалификационни форми извън дет-
ската градина регламентирани правила да задължават учителите да презентират пред педагогиче-
ската колегия получената информация и да споделят добър опит при практическото приложение на 
овладените компетенции .

Всеки ръководител на детско заведение желае екипа, който ръководи да бъде високо квалифициран 
и да постига възможно най-високо качество във възпитателно-образователната работа . Такова ви-
соко качество се постига чрез осигуряване на реални условия, отговарящи на професионалните по-
требности на екипа . Трябва да се даде възможност на всички отговорни за обучението и възпитание-
то на децата да проявят в максимална степен своя професионален потенциал . Обновяването и обо-
гатяването на материално-техническата база с модерно технологично оборудване е задължително 
условие . ИкТ са неделима част от технологичната революция, която засяга цялото общество и клю-
чът към тях е нужната квалификация, която ще позволи на учителите да прилагат иновации в пре-
подаването . съвременният пазар предлага много интересни решения в сферата на образованието, а 
инструментите за интерактивно обучение са безспорни лидери . Технологични средства, които ус-
пешно се използват в детската градина са:

 y Интерактивни бели дъски – те са поредното предизвикателство към учителя . Интерактив-
ните дъски предоставят набор от дидактически инструменти, които могат да направят 
ученето интересно и ефективно . Използването им в детската градина позволява активно вза-
имодействие с децата и увеличава мотивацията на децата да участват в учебния процес . Под-
несената информация се запомня лесно . Усъвършенстват се свойствата на детското внима-
ние – обем, концентрация, устойчивост, разпределение, превключване . Интерактивната дъска 
е ресурс, който използват активно и децата . Те се научават свободно да боравят с маркера, да 
избират цветове, да местят фигури и изображения, да трият с виртуалната гума и др . За по-
гъвкав възпитателно-образователен процес в детската градина много успешно се използват 
продукти с развлекателен характер от Интернет пространството („Цифренка“, „Буквенка“, 
„Приказни герои“, „Житената питка“ и др .) . За да работи успешно с интерактивна дъска учи-
телят трябва да притежава умение за инсталиране и работа със софтуера на интерактивна-
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та дъска, да подбира и обработва мултимедийни материали, да подготвя интерактивни ситу-
ации . Задължително е в детските градини да се приложи система за споделяне между членове-
те на педагогическия екип, да се обменя опит за използване на отделните функции на интерак-
тивната дъска . Интерактивните мултимедийни презентации и ситуации могат да се разра-
ботват от група учители . Така се насърчава сътрудничеството и работата в екип . споделя-
нето на електронни ресурси не само между учители от една детска градина, но и с други учи-
тели чрез Интернет има все повече смисъл, а именно да се обединят и прилагат в практиката 
изпробвани ефективни модели за приложение на иновации в преподаването;

 y мултимедийни проектори – при оборудване с мултимедийни проектори е добре да се има пред-
вид, че за предпочитане са новите модели ултракъсофокусни проектори . Те притежават висок 
запас от светлинна мощност и не се налага учителят да регулира нивото на фоновото, допъл-
нително осветление . Рационално решение се явява стационарното закрепване на проектора на 
тавана . Това е много подходящо, особено за детските градини, защото таванните закрепвания 
са много надеждни, кабелите са скрити и не ограничават движението на децата;

 y Преносими компютърни устройства – предимството да се оборудва с тях е, че местоположе-
нието им се променя лесно в зависимост от желанието на учителя . Освен в прекия учебен про-
цес те служат за по-бърз и непрекъснат обмен на информация между всички отговорни за обу-
чението и възпитанието на децата . Добра практика е да се използва програмата Skype за он-
лайн предавания за родители, които в реално време могат да наблюдават моменти от живота 
на децата в детската градина;

 y Електронно информационно табло – чрез информацията достъпна за родители и обществе-
ност се постига прозрачност на дейността, което повишава доверието към детската гради-
на като институция . 

Осигуряването на такъв комплекс от технически средства не е възможно само с бюджетните 
средства на детските градини, но желанието на директора да осигури персонална реализация на еки-
па е достатъчен стимул за участия в проекти и търсене на алтернативни пътища за финансиране . 
Защото всеки директор-новатор е наясно какво е нужно днес за едно качествено образование – мо-
дерна материална база, високо-квалифициран екип и резултатна учебно-възпитателна работа .
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Работата по проекти предоставя възможност за усъвършенстване компетентностите на учи-
телите за работа с децата както в училищата, така и в детските градини . В настоящата статия 
се описва опитът на автора с работа по проекти по програмите „коменски“ (от 2006 г .) и „Еразъм +“ 
(от 2011 г .) и работата по нов проект . 

За детските учители от общини, чиито възможности и финансов ресурс са твърде ограничени, 
е изключително трудно да получат качествена текуща квалификация . 

Големи възможности за квалификация на педагогическите специалисти в реномирани европейски 
университети и обмен на добри професионални практики може да бъде реализирана чрез възмож-
ностите, които предлага Програма „Еразъм+“ .

статията представя нов проект, който се реализира в детската градина, в която работя . Не-
говите цели са: 

 y Обмяна на управленски опит за усъвършенстване на създадената система за кариерно развитие 
на педагогическите специалисти .

 y създаване на квалификационни форми и осигуряване на условия за непрекъсната квалификация 
на педагогическите специалисти .

 y Повишаване квалификацията на детските учители и подобряване на условията за придобива-
не на умения, нужни в информационното общество – чуждо езиково обучение и обучение в ин-
формационни и комуникационни технологии .

 y Повишаване уменията на учителите за устно изразяване, правилно произношение и слушане с 
разбиране .

 y Организация и управление на детската градина – релевантно на съвременните изисквания в об-
разованието .

 y Овладяване на нови техники за преподаване, приложими при работа с малки деца .
 y мотивиране на педагогическата колегия за повишаване на квалификацията и качеството на 

дейността .
 y Умения за работа в екип .
 y Обмен на добри професионални практики .

 y Нуждите на екипа от педагогически специалисти в детската градина по отношение раз-
витие качеството на предоставяните образователни услуги и международна дейност са по 
посока на:

 y културен обмен;
 y квалификация и подобряване на езиковите умения на учителите;
 y знания за други образователни системи;
 y нови контакти, които ще ни мотивират в дейности и по eTwinning проекти;
 y изграждане на нов модел екипност;
 y обогатяване на езиковите умения у децата и учителската колегия;
 y престиж за детската градина и формиране конкурентно – устойчива среда, чрез дейнос-

ти извън държавните образователни изисквания;
 y нови контакти, като основа за нови идейни проекти и успешната им реализация;
 y популяризиране на важността от дейността по проекта и отваряне на възможност за 

професионални и културно-исторически контакти;
 y изграждане на представа за образованието на децата посещаващи детската градина в 

международен план;
 y задълбочаване езиковата ни компетентност, предвид една от целите ни – да разработим 

образователен блог след завършването на програмният период, в който да предадем наученото 
на повече български и чуждестранни учители . 

Изучаването на чужд език е интеркултурна ценност, защото стимулира отвореността към 
културите на други хора . Това може да повиши и знанията за собствената култура . Обменът на 
снимков материал с природни забележителности, филми, запознаването с традиционни храни, фолк-
лор, символите на държавите, националните герои, най-важните етапи от историята на различни-
те държави; личности и факти, допринесли за събития с европейска и световна значимост разширя-
ват познанията, скъсяват дистанцията и са предпоставка за развиване на бъдещи партньорства по 
образователни проекти . 

с бързото развиване на информационните и комуникационни технологии все повече се налага 
учителите да овладяват новостите и училището да става притегателна сила за младите хора . Ние 
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вярваме, че ще се запознаем и с най-новото в използването на компютърни технологии и това ще 
спомогне за повишаване на компетенциите ни при избор на интерактивната техника и технологии 
за нуждите на детската градина . Повишаването на методическата ни подготовка ще повиши инте-
ресa към нашата образователна институция и предпочитанията на родителите към модерно и но-
ваторско образование . Ще се повиши престижа на детската градина, ако резултатите от добрите 
практики не закъснеят . Очакваното индиректно въздействие върху децата е свързано и с друга ва-
жна страна на езиковото обучение, което има освен интеркултурни и познавателни ползи – помага 
на паметта, вниманието, възприемчивостта, критическото мислене, справяне в проблемна ситуа-
ция и не на последно място – умения за работа в екип . 

Новата програмна възможност стимулира учителите в рамките на едногодишен срок, при ак-
тивна и мотивирана подготовка да повишат своята лична квалификация по посока на висок профе-
сионализъм, отговарящ на Европейския план за развитие .

Избраният от нас квалификационен курс предлага богата гама от разнообразни дейности за по-
доброто усвояване на английски език в реална езикова среда . Общуването с носители на езика, с ко-
леги от други култури, системното преодоляване на учебни проблемни ситуации в рамките на дву-
седмичния престой, необходимостта да се комуникира единствено на английски език създават пред-
поставка за повишаване на уменията за слушане и говорене . Тези дейности не биха могли да се реали-
зират пълноценно на национално ниво . Изборът ни на място за обучение не е случаен . В избрания от 
нас курс обучението се провежда от висококвалифицирани, световнопризнати преподаватели с бо-
гат опит в преподаването на методика на обучение на английски език в ранна училищна възраст . По-
вечето от тях са автори на водеща методическа литература и участници в престижни научни кон-
ференции . Очакваните резултати от съвместната работа с преподавателите и колегите от други 
държави ще надградят дейностите на национално ниво . От изключително важно значение е продъл-
жаващата подкрепяща роля на обучаващите след приключване на курса . 

Участието ни в квалификационната дейност ще допринесе за развитието на детската градина 
в европейски аспект посредством споделянето на добрите практики от обучението, запознаване-
то с постиженията от други образователни системи . Ще се задълбочи работата на методическите 
обединения в детската градина, чрез организиране на семинари, уъркшопи, създаване на банка за добър 
педагогически опит с цел привличане и подпомагане на млади педагози . Ще се мотивират и други учи-
тели да работят върху квалификацията си и професионалното си израстване . Откриването на но-
ви възможности за работа по други проекти ще доведе до подобряване на материалната база в дет-
ската градина, както и до обогатяване на дейностите с привличането на по-големите деца и обуче-
нието им в екипна работа . Ще се задълбочи партньорството с родителите, които ще бъдат привле-
чени за още по-тясно сътрудничество с нашата образователна институция . Цялата тази дейност 
ще доведе до повишаване на интереса към детската градина, която с годините се е доказала в успеш-
ната подготовка за училище, но въпреки това е необходимо непрестанно развиване и подобряване на 
качеството на образование .

като директор на детска градина винаги съм се интересувала от образователните програми и на 
други държави, но благодарение на секторна програма „коменски“, а сега и по програма „Еразъм+“ то-
ва стана реалност . Оценявайки огромният шанс да се обучаваме в световни университети, какви-
то са international Study Programms и iPC саутхемптън и Ексетър – прекрасни градове на юг от лон-
дон . Извършихме и предварителна подготовка, която ни беше необходима за ефективното и актив-
но участие в обучението . Темата на квалификационните курсове бяха свързани с училищното раз-
витие, оценяване на качеството в началното и средното училище за европейски училищни инспек-
тори, оценители и други обучители и овладяване на езикови умения и преподаване . Имахме възмож-
ност да присъстваме на цялостната дейност на едно от най-добрите учебни заведения в Англия – 
„Horndean Technology College“ . Еднодневната програма включваше обиколка на училището, посеще-
ние на учебни часове, на сценични и спортни изяви на учениците, на децата от детската градина и 
не на последно място участие в дискусия с педагогическата колегия на училището . структурата на 
английското училище се различава от българската . Задължителното обучение е разделено на четири 
ключови степени, наречени „Key Stages“ . Първата е до 7-годишна възраст, която стартира от пет 
годишна, а понякога и от четири годишна възраст, като в рамките на училищата са и най-малките 
деца /по наш стандарт те са яслени/, втората е от 7-годишна до 11-годишна възраст, третата сте-
пен е от 11 до 14 години и четвъртата обхваща възрастова група от 14 до 16 години . 
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Децата трябва да започнат своето задължително образование на определени дати, които се оп-
ределят от министъра на образованието в Англия и обикновено те са 31 август, 31 декември и 31 
март, но повечето деца тръгват между четвъртата и петата година . Всичко това се финансира от 
правителството . Този колеж, включвайки тези четири степени се намира в кампус, който е в едно 
приятно и потънало в зеленина място . Учебните занятия започват в 8 .30, но е възможна и промяна, 
като обучението е целодневно . Децата учат, спортуват, творят имат безброй дейности, чрез кои-
то релаксират, хранят се . менюто се изготвя според сезона, за две седмици и е рационално и балан-
сирано, съответстващо на всички здравни изисквания, които са валидни вече и в България . Учители-
те имат задължителен дрескод, който не позволява неестетичен и неглижиран външен вид . Нався-
къде в класните стаи има оборудване с интерактивни дъски и мултимедии, много нагледен материал 
и много голяма възможност за проява на творчество . Всички деца са с удобни униформи и малки ра-
ници . В колежа се обучават 1200 деца, но никъде не се чуват крясъци, тичане по коридори и подвиква-
не от учителите . Това има своето обяснение – огромни зали за спорт и оборудвани с модерна апара-
тура . музикални зали, в които учениците могат да композират, пеят, свирят и огромна зала за сце-
нични изяви .

Националната система за контрол с държавни стандарти в образованието – Ofsted, в момента 
на моето посещение извършваше своят планов контрол, който се провежда веднъж на три години в 
продължение на шест месеца, което и класира съответното учебно заведение по тяхната четирис-
тепенна скала . Докладът от контролната дейност се публикува в интернет и така всеки родител 
прави своят избор на учебно заведение за детето си . На такъв контрол подлежат всички учебни за-
ведения, които се финансират от правителството . колежи към катедрали, какъвто е колежа за мом-
чета към Уинчестърската катедрала не се контролира . Там таксите се заплащат от родителите, но 
и таксите са изключително високи . Те са възможни за една малка част от английското общество . То-
зи колеж се посещава от 70 момчета, които са на пълен интернат . Впечатляващо е, че от този тип 
колежите са исторически, културни и архитектурни забележителности, какъвто е и другият час-
тен колеж в Уинчестър, който е създаден през 1382 година от Уйлям- епископ от 1366-1404 г . Всичко 
е съхранено, така както е било преди векове . Богатата библиотека, книгите, от които са чели крале-
те . столовата е с масите и пейките върху, които са седели колежаните преди стотици години . В ко-
лежа се обучават 150 момчета . Това са учебни заведения, в които се обучават децата на най- богати-
те . Уинчестър е и първата столица на Англия, провъзгласена от крал Алфред /871-899/ . 

Рамката към, която всички учебни заведения в Англия, трябва да се придържат е националната 
учебна програма . Посетихме и едно начално училище, което наброяваше 145 деца от 5-годишна въз-
раст до 11-годишна . Базата, не се отличава по оборудване от големият колеж . стаите са простор-
ни и с богато илюстриращи пособия и материали учебният процес . В този тип училища учебното 
съдържание акцентува върху умственото, физическото и моралното възпитание . Няма специализи-
ране на отделните образователни предмети, като акцента тук е поставен основно върху овладява-
нето на грамотността и математиката . Учителят работи с мултимедия и интерактивна дъска, 
децата нямат стандартното поведение в клас, разделят се на групи с определени задачи, след което 
променят, групата, мястото, а дори могат да седнат и на пода, ако това е добре за тях . след своето 
дипломиране учителите работят, като стажанти при учителя – титуляр, след което имат вече 
право да бъдат и самостоятелно учители . Децата със специални нужди се обучават при добра инте-
грация в обикновените класове с ресурсен учител, който паралелно с учителя по определеният пред-
мет подкрепя нуждаещото се дете . Идеята е да могат тези деца да се впишат съвсем успешно в жи-
вота . Знанията са практически насочени от най-малките до най-големите . Пет – шест годишните 
деца се обучават в обстановка близка до нашите детски градини . Ползват библиотеката, а библи-
отеката не е нещо, което си е отишло в Англия . Децата подбират самостоятелно текстовете си, 
упражняват се в четене, диктовка и завършване на даден текст . Екологичната култура и начина по 
който трябва да съхраним нашият световен дом е във всичко, което вършат . Присъствахме на еже-
седмичното мероприятие по този повод . Децата представиха хумористичен скеч-гротеска за то-
ва как не трябва да се държим, след което се демонстрира правилният начин за разделно събиране на 
отпадъци . Приятната песен, която всички пяха през цялото време, продължиха да си тананикат и 
след това . Децата спортуват, хранят се правилно и се закаляват добре и за това и по-рядко боле-
дуват . Но и Англия има проблеми . . . Родителите на 15% от децата в училищна възраст не знаят ан-
глийски от там и нарушената комуникация на част от тях, където децата са им преводачи . Това е 
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едно мултикултурно и мултинационално общество с добра социална система, което отдавна е оп-
ределило своят приоритет- образованието . Във приемната за родители във всяко училище има под-
ходяща литература и информация и естествено използването на училищната база за спорт и от 
външни лица в определени дни, срещу подобаващи суми . Така, че децата могат да спортуват паралел-
но и със своите родители . Това до тук представлява общообразователното училище, в което бли-
зо 90 процента от учениците се обучават, а останалите продължават в така наречените grammar 
schools или това са училища подобни на нашите класически гимназии за да бъдеш ученик там е необ-
ходимо да преминеш през специален подбор . Има и други области на тясно профилиране в средното 
училище, като математика, машиностроене, по хуманитарни науки и т .н . Така, че има и по какво да 
си приличаме . Делегираните бюджети, системата за кариерно развитие, общонационалната образо-
вателна програма, изискванията за брой деца в групите и паралелките и мисля, че още и много други 
неща . Но бюджетите с които те работят и богата база будеше смесени чувства, но вдъхновение-
то и вярата, чрез европейските квалификационни програми, ни стимулира да перифразираме англий-
ската поговорка, че когато знаеш къде отиваш, няма начин да не стигнеш там за където си тръгнал . 

Тодорка Цветкова манова
ДГ „Славейче“, гр. Враца

ПОВИШАВАНЕ НА КОмУНИКАТИВНО-РЕЧЕВИТЕ КОмПЕТЕНЦИИ 
ЧРЕЗ УТРИННАТА СРЕЩА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ENHANCING COMMUNICATIVE-SpEECH COMpETENCE pATTERNS THROUGH 
THE MORNING MEETING AT THE KINDERGARTEN
Todorka Cvetkova Manova
„Slaveiche“ Kindergarten, city of Vratsa

Abstract: Planning, organizing and conducting of training in an interactive educational environment is a 
choice which guarantee the efficiency of the educational process . The interactive learning is realized through a 
reciprocal action and a dialogue between the trainers (teachers) and the trainees (students, children), as well as 
between the learners themselves . in order to achieve this aim, the child, as a protagonist in the cognitive process, 
should take its own part of the responsibility – to be active and should interact with adults and peers, seek and 
propose solutions, to create . That is why, for the purpose of interactive training, which we have set, we chose an 
unregulated kind of situation morning meeting, which allows the individual approach to be applied .

Възпитаването в ценностно отношение към живота е сложен, продължителен и отговорен про-
цес . Голяма роля за развитието на детската личност играе позитивната среда в детската градина . 
Тя предполага: приобщаване, споделяне, грижи за другите, насърчаване, участие, честност и индиви-
дуално изразяване .

Използването на интерактивните методи способства за преодоляване на стереотипите в обу-
чението, а изработването на нови подходи съдейства за развитие на творчески способности .

Утринната среща като интерактивен метод създава позитивна среда, която стимулира и ак-
тивизира детето . В тази среда взаимодействието се насърчава и сътрудничеството се цени . Посла-
нията на позитивната среда са:

 y Тук е твоето място;
 y хубаво е да си тук;
 y Това е мястото, на което можеш да се довериш;
 y Тук ти си независим;
 y Тук можеш да изследваш и осъзнаваш идеите си . 

Утринната среща могат да се набележат и следните цели:
 y стимулиране на общуването в детската група;
 y Повишаване познавателните умения;
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 y стимулиране на детето да отделя елементите на съдържателната страна на процеса на гово-
рене и слушане;

 y Детето да конструира и прилага основните граматични структури;
 y Детето да бъде подготвено за начално четене;
 y Детето да бъде подготвено за начално писане .

Резултатите, които могат да се очакват, са: изграждане на умения за добра комуникативност, 
развиване на социални умения, положителен микроклимат в детската група, създаване на нагласи и 
поведение на толерантност, изграждане на чувство на екипност, укрепване на уважението и добри-
те отношения, засилване интереса на децата към речевата дейност и усвояване на елементарни зна-
ния, умения и компетенции относно формалната и съдържателната страна на българския език . 

Използваните средства са: постер, поздрав и споделяне .
Утринната среща е приятно събиране, което посреща и приобщава всеки член на общността в 

детската занималня . Защо е важно да се изгради общност? Общността дава усещане за принадлеж-
ност . Членовете на общността са свързани един с друг чрез общи интереси и ценности . хората, 
които се чувстват част от общността, държат един на друг, работят усилено и продължително в 
името на групата . Познават силните страни на хората от тази група и могат да разчитат на тях . 
с времето в хода на съвместната работа се изгражда ниво на доверие между членовете . Изграждане-
то на общност в детската група изисква време, внимание и търпение .

Първият компонент на Утринната среща е поздравът . Поздравът приветства всички в стаята 
чрез предаване от човек на човек някакво вербално или невербално послание . Всяко дете се обръща към 
останалите с уважение, по име и установява приятелски и приобщаващ тон в кръга . Децата се учат, 
че са значими, и помагат на другите деца да се чувстват по същия начин .

Фигура 1. Проявяване на учтивост при поздрава

когато поздравът се предава от участник на участник, децата повтарят поведението, модели-
рано от учителя . Учителят изисква правилно поведение по отношение на: как децата да говорят по 
между си, като използват внимателни думи, как да се гледат в очите, как да слушат, когато другите 
говорят, и как да реагират с уважение .

Фигура 2. Представяне на семейството и споделяне на интересно преживяване
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Вторият компонент на Утринната среща е споделянето . По време на споделянето детето раз-
казва за свои вълнуващи, позитивни преживявания . Едно от най- важните условия за успех в тази 
дейност е използването на комуникативно- речевия подход . Той изисква всяка речева задача да бъде 
поставяна в контекста на конкретна речева ситуация, позната на детето от собствената му жи-
тейска практика . При споделянето взема участие и семейството . Целта на взаимодействието меж-
ду родителската и педагогическа общности е да се постигне ниво на партньорски взаимоотноше-
ния, които да активират заинтересоваността и участието на родителя в педагогическия процес . 
Темата, която е най-близко до детския светоглед на 4-5-годишните, е „моето семейство“ или „моя-
та любима играчка“ .

Фигура 3. Добро утро, Мери! – Добро утро, Акулке!

Детето с помощта на мама и татко подготвя кратък позитивен разказ, който представя пред 
детската аудитория . Разказът е илюстриран със снимков материал, който ориентира детето в по-
следователността на събитията и оптималният им обем е 3-4 снимки . Те изпълняват ролята на оп-
орни точки . Изискването на учителя при създаване на творческия разказ е той да съдържа всички 
части на разказа – заглавие, начало, случка и край . Всичко това е насочено към развитие на речта на 
синтактично равнище, т .е . децата се учат да използват правилни изречения, съответстващи на из-
образеното от всяка от снимките . За целта учителят помага с въпроси, но ги формулира така, че те 
да задават синтактичната конструкция на отговора, който се очаква от децата . Например: „как се 
казва твоя разказ? – моят разказ се казва… “ . създаването на текст е изключително трудна задача 
за всяко дете, а в същото време е от голяма важност за неговата речева практика . Участниците за-
дават въпроси към споделящия и правят коментари . 

Фигура 4. Представяне на любима играчка и книжка
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Фигура 5. Споделяне на преживявания в зоопарка

споделянето развива уменията им да се изразяват с лекота пред аудитория . По този начин деца-
та се опознават на лично равнище и преодоляват социални бариери . 

В този учебно-възпитателен процес участниците в Утринната среща трябва да се съобразя-
ват със следните правила за споделящия: говоря със силен и ясен глас, обръщам се за въпроси и комен-
тари към всички, а не към най- добрите си приятели, и отговарям учтиво на поставените ми въпро-
си и коментари .

А правилата за слушателя са: насочваме вниманието си към споделящия; слушаме това, което 
споделя, демонстрираме уважение към споделящия, формулираме въпроси, правим коментари, из-
слушваме внимателно въпросите и коментарите на другите . При споделянето се въвежда техника 
на ограничение на въпросите и коментарите . По този начин „елегантно“ се прекратява дискусията .

Знаем, че в подготвителната група – 5-6-годишни, вече са налице предпоставки за самостоятел-
но ориентиране в езиковите явления и за саморазвитие на речта . литературата за деца е много до-
бро решение за използването и за развитие на речевата активност на децата . Тъй като приказката е 
предпочитан жанр в тази възраст, тя може успешно да се използва в Утринната среща като споделя-
не на своя любима приказка с останалите деца от групата . За преразказване се предлагат само крат-
ки текстове, подкрепени със серия от картини, конструирани така, че да предоставят възможност 
към всяка картина да се съставят едно-две изречения и с тях да се получи целият преразказ . При раз-
казване на любима приказка децата се съобразяват с изискванията за ориентиране в основните час-
ти при преразказване – свързване на заглавието със съдържанието и диференциране на интонация и 
изразителност .

Фигура 6. Споделяне на любима приказка с елементи на драматизация

картинният план към приказката помага на децата да преразказват текста самостоятелно и 
артистично, за да предизвикат интерес в слушателската аудитория . Децата самостоятелно ко-
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ментират поведението на героите и търсят обяснение на случилото се чрез задаване на въпроси към 
споделящия и изразяване на собствено мнение като коментар, при което се получава много интерес-
на дискусия . след като всички са запознати със съдържанието на текста от водещия на Утринната 
среща, вече могат да открият и поуката чрез пословица или поговорка . 

По подобен начин се организира методическата работа за преразказване и на други кратки тек-
стове, тъй като за усвояването на тези умения са необходими много и непрекъснати упражнения от 
този тип . Установихме, че особено голям интерес представлява мултимедийното представяне на 
избрана от детето тема чрез елементи на презентация .

Фигура 7. Представяне на темата „Права и задължения на децата“

На следващ етап – 6-7-годишните, след натрупан речеви опит преминават към по- сложна задача- 
съставяне на творчески разказ по опорни думи . За целта се използва известният фантазен бином на 
Джани Родари . На децата се предлага от учителя литературна игра, която те приемат с голям ин-
терес . Правилата са: децата са седнали около килима и едно дете по желание излиза от стаята и из-
мисля своя дума (съществително име), всяко едно от децата в занималнята също измисля различни 
думи- предмети (същ . имена) . При сигнал от учителя детето влиза в занималнята и избира едно дру-
гарче . Двамата съобщават своите думи, които по съдържание са несъвместими, например: куче-пръс-
тен, GSM-принцеса и т .н . По тези две думи детето, което е било извън стаята, трябва да съчини 
творчески разказ, като не е изключено да получи помощ от семейството си . Изискването е разказът 
да има начало, случка, хубав край и да се илюстрира със собствени илюстрации . 

следващият компонент на Утринната среща е груповата дейност . Целта на тази дейност е да 
се постигне сплотяване на групата . Дейностите и задачите са съобразени с изискването да нямат 
състезателен характер, а да са кооперативни и да зачитат индивидуалните равнища на умения, ком-
петентности и интереси .

Фигура 8. Играта „Пчеличка и цветя“
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Фигура 9. Играта „Напред – назад“

Фигура 10. Играта „Веселото зарче“

Неизменна част от Утринната среща е постерът . Той се изготвя от учителите и в него преоб-
ладават символите и знаците . Изписва се с печатни букви, за да могат децата да запомнят формата 
на думата, преди да са ограмотени . Постерът е пъстър, с много рисунки, снимки и картинки .

съществена част от подготовката за училище е подготовката за ограмотяване – усвояване 
умения за четене и писане . Върху постера детето прави опити да напише своята буква или име, да 
свърже изобразеното на картинката с написаната дума срещу нея и т .н .

Фигура 11. Развиване на фина моторика чрез повтаряне по пунктир

На базата на натрупания многогодишен опит при използване на Утринната среща в гр= 
„Еделвайс“може да се изкаже становище, че Утринната среща дава възможност на учителя да пре-
върне децата от пасивни наблюдатели и консуматори в активни партньори и творци на собстве-
ното си знание, дава му възможност да създава вълнуваща среда за учене и не на последно място – да 
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участва в смеха и шегите на общността .
Утринната среща помага на децата да се пренесат от фокуса на собственото си Аз към фокус, 

който включва останалите ,тъй като тя предполага диалогов вид комуникация между децата в гру-
пата и дава възможност да се изградят партньорски взаимоотношения между всички участници в 
дейността . Детето развива умения за изслушване, възприемане, обсъждане и на друго виждане или 
отношение, различно от собственото му . Утринната среща помага на децата да изградят по-до-
бро отношение към училището и ученето, по- голямо доверие и уважение към учителите, по-високо 
самоуважение, по-добре развити етични отношения и поведение . Утринните срещи дават възмож-
ност за личностно развитие, а изразяването на собствено мнение развива способности и индивиду-
ален стил, което дава самочувствие на бъдещите ученици .
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СТИмУЛИРАНЕ НА СВъРЗАНАТА РЕЧ И ТВОРЧЕСКОТО мИСЛЕНЕ 
НА 6-7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ ТЕАТРАЛИЗИРАНАТА ИГРА

STIMULATING COHERENT SpEECH AND CREATIVE THINKING Of 6-7-YEAR-OLD 
CHILDREN THROUGH THEATRE GAMES
paraskeva Zhekova Lyutzkanova
Kindergarten №1 „Daisy“, city of Varna

Abstract: The current report aims to present the methods of work and different roles in kids’ drama games 
that can stimulate coherent speech and creative thinking of children . A diagnostic survey was carried out which 
revealed that creative improvisations occur through the transformation of the epic text into a stage one and the 
teacher turning from a narrator into a director . it strongly stimulates the creative performance and thinking of the 
child, provides him/her with the opportunity for a more active and free self-affirmation . That’s why in this kind 
of transformation of an epic work into a dramatic one there is no narrator .

Едно от най-желаните и увлекателни образователни направления в детската градина е театра-
лизираната дейност с нейните игрови разновидности . Именно театрализираната игра дава възмож-
ност да се решат множество педагогически задачи, касаещи формиране изразителността на детска-
та реч, интелектуалното и художествено–естетическото възпитание на малките .

Огромно е възпитателното значение на театрализираната игра . Децата опознават чувството 
на радост от преодолените трудности в общуването, неувереността в собствените сили . Увлече-
нието по театрализираната игра, вътрешния комфорт, неавторитарното общуване на възраст-
ния с детето, почти веднага изчезващият комплекс „аз не мога“ – това удивлява и привлича интере-
са . В процеса на играта се уточняват и задълбочават знанията и представите на детето . За да из-
пълни една или друга роля, то трябва да трансформира своето познание в игрови действия . Очевид-
но чрез театрализираната игра детето се научава да бъде творческа личност, способна да възприема 
новости и умееща да импровизира . 

Всичко това насочи нашето внимание в непосредствената ни практика с децата към търсенето 
на такива форми на работа, които дават максимална възможност за разгръщането на детската ре-
чева инициатива и творческо мислене в условията на предучилищното възпитание . Това определи 
новия поглед върху театрализираната игра – учителят не като разказвач, а като режисьор .
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Възможности за комуникативно обучение могат да бъдат потърсени именно в специфичното 
взаимодействие с театрализираните игри. като сравнително нов в педагогиката, терминът „дет-
ска театрализирана игра“ се определя като синонимен на игра-драматизация, а системата от разно-
образни игри – като компонент в предварителната подготовка чрез развитие на детската наблю-
дателност, впечатлителност и творческо въображение . Това налага да бъде изяснена пригодността 
на тези игри и упражнения да активизират и усъвършенстват специфични комуникативни умения, 
нужни не само за театралната комуникация, но и за общуването в естествени житейски условия .

Действието в условни обстоятелства и от позицията на роля, характеризиращо както „теа-
тралното общуване“, така и общуването в театрализираната игра би позволило на децата да бъ-
дат по-свободни и да проявят комуникативна активност . Условността на театъра и играта (ус-
ловност на ролевата позиция и на обстановката – на времето и мястото) провокира към действие, 
необременено от навиците и нормите на ежедневното общуване . Това позволява активизирането на 
действеността на участниците .

Настоящата статия представя опита на автора от реализиране на педагогическа дейност, ба-
зирана на театрализирани игри за стимулиране на свързаната реч в ОДЗ 1 „маргаритка“, гр . Варна . 

Трите основни компонента на работа с литературната творба, за да се стигне до сценичен ва-
риант, са възприемане, преразказ и театрализирана игра . При подбора на художествените произведе-
ния учителите се съобразяват с изключително многостранните детски интереси, с възрастта, би-
та, с равнището на владеене на езика, с възможностите за социални контакти и др . 

За възприемане и осмисляне на предложения текст, учителят е я поднася изразително – с подхо-
дящи интонация, дикция, темпо и др . Главното условие за въздействието на художественото про-
изведение върху детето на етапа на четене се явява емоционалното отношение на учителя към про-
изведението . Четенето е артистично и искрено . Така детето се подготвя да възприеме в дълбочина 
художественото произведение . 

Целта на този първи прочит е цялостно възприемане на произведението . Най-често подбирахме 
приказка с динамичен сюжет, поради нейните смислови и жанрови особености . Децата слушаха, раз-
бираха и съпреживяваха . Особеност тук е емоционалното възприемане на творбата с вникване в ха-
рактера на героите и мотивите за тяхното поведение; усет за постъпателно развитие на сюжета – 
от завръзката към кулминацията и развръзката на сюжета; запомняне на текста с подчертано емо-
ционално отношение .

Изразителният прочит обаче не е достатъчен, за да се провери това, което детето е възприело 
в емоционално-нравствен план . За да помогнем на детето да вникне по-дълбоко в събитията и по-
стъпките на героите, след прочита провеждахме беседа за осмисляне на прочетеното . Въпросите об-
мисляхме внимателно, за да стимулираме емоционалното отношение на детето към прочетеното . 
Главната ни хипотеза бе, че подтиквайки детето към диалог, то ще се научи да изразява своите емо-
ционални преживявания в реч .

Преразказът е скрит образец чрез преразказ от учителя . Особеност на този преразказ е разгръ-
щането на персонажната реч чрез въвеждането на реплики, закодирани в подтекста, но неприсъст-
ващи пряко в текста на автора . Въвеждането на такива реплики в преразказа на учителя подготвя 
трансформацията на епическия текст в сценически и изявата на героите чрез пантомима и персо-
нажна реч с обогатен текст в театрализираната игра, в който има активно участие творческото 
присъствие на детето и няма разказвач като действащо лице .

В хода на театрализираната игра липсва действащо лице – разказвач. Изключение правеше начало-
то и свързващите реплики между отделните епизоди, поемани от учителя, който тук е преди всич-
ко в ролята на режисьор . Учителят наблюдаваше хода на самостоятелната дейност и при нужда се 
включваше в нея (почти винаги от ролева позиция) . Намесата на възрастния в играта беше свърза-
на с необходимостта от помощ при разнообразяване на игровите действия, обогатяване на сюжета, 
осъществяване на взаимодействия между играещите и между отделните групировки, пренасочване 
към нова игра; приобщаване на дете към някое от звената, ориентиране към игров партньор и други 
подобни . след приключване на игровия процес се правеше преценка съвместно с децата, в която се об-
ръщаше внимание на новите и интересни моменти в играта, на оригиналното използване на игрови-
те материали . Поощряваха се проявите на взаимопомощ, самостоятелното разрешаване на творче-
ски задачи в хода на сюжета, даваше се перспектива за развитие на ролята .

В някои случаи театрализираната игра започваше по предложение на педагога и неговата подго-
товка се свеждаше до договарянето . Насочването към игра ставаше по разнообразни начини: учите-
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лят прочиташе откъс от приказка, който децата да познаят; внасяше кукли и питаше децата от 
кое произведение са героите; показваше картина; въвеждаше предварително подготвено дете, на кое-
то е дал елементи на костюм; показваше предмети, които са ключови за дадено произведение; казва-
ше гатанка, стихотворение и т .н .

Предварителната ни подготовка за театрализирана игра се състоеше във: възприемане и осмис-
ляне на литературното произведение; разглеждане на илюстрации; посещение на театър или слуша-
не на аудиозапис; изработване на атрибути и реквизит; изработване на похвати за словесна и плас-
тична образност; частични инсценировки .

Задачите, които си поставя учителят, най-общо се свеждат до: обобщаване на представите за 
персонажите, техните костюми и аксесоари; обогатяване на артистичните умения и използване на 
невербални средства за пресъздаване на приказен свят .

Трябва веднага да отбележим, че още при частичните инсценировки учителят насочва децата 
към сценически вариант на работата с текста, при който няма разказвач и всичко става „тук и се-
га“ . Учителят е в позицията на режисьор, а децата, влизайки в ролята, действат като участници в 
събитие, ставащо в момента, при което словесната им изява и жестомимическо поведение се опи-
рат не само на текста (най-вече персонажната реч), но и на подтекста . Именно подтекстът дава 
възможност на децата да вмъкват реплики (често пъти с помощта на учителя), които са продик-
тувани от въображаемата ситуация и са чудесен повод за детска речева инициатива с творчески ха-
рактер .

мотивацията все повече се проявява не само жестомимически и интонационно, но и със собст-
вени реплики, разкриващи състоянието на героя . За тази проява се налага все по–ограничено помо-
щта на учителя . Например при частичната драматизация на „Болен здрав носи“ при разгръщането 
на епизодите и опита на лиса да измами Вълчо, за да го накара сам да я носи, учителят провокира де-
тето-лиса чрез провокативни мини задачи: „какво си мърмори лиса под носа?“; лисо, ти какво си ми-
слиш сега?; Вълчо, ти добре ли си? какво си казваш ти? я да чуем . . .

Подобен характер имат и задачите в различните епизоди, така че всъщност разиграваното 
действие от приказката става сценка „тук и сега“, чрез цялостна изява на героя в действен и в речев 
план . Дискретната намеса на учителя отначало присъства осезателно, но по този начин децата за-
почват сами да откриват къде и как чрез поведението и речта, извлечена от подтекста и характера 
на героя могат да бъдат интересни, убедителни и артистични .

Този тип подход, който предполага действителна трансформация на епическия текст в драма-
тически, се оказва по–развиващ, по-интересен в речев аспект, защото стимулира не само мисленето 
на детето и неговите творчески изяви, но и му дава възможност за по-свободно и по-активно себе-
утвърждаване на личността . свободата на собствената изява в речев, жестомимически и общопси-
хологически план означава по-голяма свобода в самоутвърждаването .

Извършената опитно – изследователска работа наложи следните изводи и обобщения:
 y Приказката като непресъхващ извор на мъдрост е действително мощно средство за развитие-

то и активизирането на речта . само с целенасочена и системна работа тя може да намери ши-
роко приложение във възпитателно – образователния процес по български език, с цел развитие 
на детската свързана реч .

 y Разкри се необходимостта от интегративни връзки между работата с художествения текст 
/приказката/ и формите за речево развитие /преразказ и театрализирани игри/ .

 y Подборът на методите и похватите се намира в тясна връзка и зависимост от възрастовите 
и индивидуални особености на децата .

 y За изграждане на оценъчно отношение и претворяване на художествен текст, особено значе-
ние придобива интерпретирането на текста, осмислянето на идейно-емоционалното му съ-
държание и усвояването на изразни /езикови/ средства .

В това отношение театрализираната игра е могъщ съюзник в творческата работа на учителя .
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„С ТЕАТъРА В НАС“ – ПРОЕКТъТ ОТ ПРОГРАмА ЕРАЗъм+, 
С КОЙТО НАПРАВИХмЕ мЕЧТИТЕ РЕАЛНОСТ

„HAVING A THEATRE INSIDE“ – THE ERASMUS+ pROJECT, WHICH WE MADE THE 
DREAMS REAL
Nadezhda Tsvetanova Mincheva
„Svetulka“ Кindergarten, Shumen

* Авторът изказва благодарност към проект „Having a theatre inside. An attempt of revendication of the 
theatre pedagogy innovate conceptions of theatre for children“ от програма Еразъм+ за частичното финансиране 
на настоящата работа. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация 
отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност 
за използването на съдържащата се в нея информация. 

Abstract: The project’s objectives and activities are directed towards the use of educational drama and drama 
techniques in the learning process of children and students in order to fully develop their cognitive, socio-cultural 
and emotional and behavioural capabilities and preventive action to reduce the risk of difficulties in their training 
and the risk a school lost its attractiveness and purpose in the early years of their entry into it . By participating 
in theatrical education, children and students receive information about the world around them through images, 
colours and sounds . Entering role in a particular study of the educational scenario enriches the child’s personality 
with new experiences, knowledge, skills, develop their interest in science, they activate their vocabulary, promotes 
emotions and behaviour . Participation on stage with actors, puppets, costumes and scenery are amazing experience 
for children and students and has a direct impact on personal development emotionally and socially .

Keywords: project, educational drama, theatrical education, experience, personal development

Наблюдава се, че все по-често изкуството заема главна роля при създаването на иновативни об-
разователни практики, основани на конструктивистките теории за учене, според които знанието 
не е пасивно преподадено пред децата и учениците, а се конструира активно от всеки обучаем в про-
цеса . В рамките на тази идея, приложението на театрални, драма и игрови форми, методи и техни-
ки в процеса на обучение напоследък се разглеждат от много автори като едни от най-ефективните 
практики, намерили своето неоспоримо приложение в съвременната образователна практика . 

Установява се, че в съвременния процес на обучение съществува голямо разнообразие на нетради-
ционни, игрови, театрални и драматургични методи, форми, подходи, а понякога само техники и ин-
струменти, които учителите използват, съобразявайки се с нуждите на днешното поколение деца 
и ученици от интерактивно взаимодействие, което да провокира тяхната сензитивност, познава-
телен интерес, емоционална активност и поведенческо моделиране в процеса на учене и преподаване .

Детството е уникален период на динамика и сензитивност . Период на натрупване на представи 
и умения и възможност за репрезентация на околния свят чрез игрови средства . Играта, като при-
съща за детството дейност се усъвършенства и стабилизира . Един от структурните елементи на 
играта – ролята, е особено важна за развитието на детето . Тя дава възможност да се експеримен-
тира, да се „влезе“ в кожата на някой друг/нещо друго, да се преминат ограниченията на възрастта . 
способността на човека да влиза в роли не е характерна само за детството, през целия си живот той 
влиза в различни житейски роли .

Ролята, като основен структурен елемент, е характерна и за сферата на музикално-сценично-
то изкуство . Разбира се функцията на ролята в изкуството и в играта е различна . Изкуството, 
с цялото си жанрово разнообразие, е примамливо за децата . яркостта, активността, пъстрота-
та пасват на детския светоглед . Използвайки всичко това, в ДГ „светулка“ успешно се подготвя 
и реализира един малко популярен продукт – детска оперета . Наблюденията на екипа на детско-
то заведение се фокусират върху специфични вътрешни процеси (запаметяване, „потапяне“ в ро-
лята, импровизации), характерни за присъствието на децата в изкуството и външни фактори от 
образователно-социалното единство (децата със сОП, семейството, развиване на децата в сфе-
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рата на изкуството след предучилищна възраст), които присъстват и слагат отпечатък на изку-
ството за деца .

Подготовката на всяко музикално-сценично произведение е продължителен процес . За децата от 
предучилищна възраст този процес е свързан с развитие на различни процеси (памет, емоционално 
съзряване, рефлексия) . В този смисъл подготовката започва от постъпването на детето в детското 
заведение . съществен е процесът на запаметяване . Паметта на децата целенасочено се развива от 
първите римушки до техники тип „мемори“ . В детските оперети процесът на запаметяване е в ня-
колко насоки: 1 . запаметяване на текст; 2 . запаметяване на движения; 3 . запаметяване на простран-
ство . Дори само в тези процеси вече е включено образователното съдържание по всички образовател-
ни направления за предучилищна възраст . При подготовката на музикално-сценичното произведение 
съдържателния план на текста предшества формалния . В съдържателната част се използват обяс-
нения, асоциации, съпоставяне със синоними/антоними за изясняване на думи, изрази, нетипични за 
детския речник, фрази с преносно значение, думи с ирония и сарказъм . Формалната страна е свързана 
повече с изказа – възприемане и възпроизвеждане на фонеми, интонация, ударения .

Запаметяването на движения е свързано с двигателна, телесна памет . Детето умее да се изразя-
ва предимно чрез тялото си . Развиването на двигателната памет е и процес на канализиране на енер-
гията, приучване на контрол върху собственото тяло .

Пространствената ориентация е бавен и труден процес . сцената, като част от пространство-
то, поставя пред детето нови задачи – то трябва да изработи своя схема на придвижване и место-
положение в синхрон с други деца . Върху това се наслагва и присъствие на декор, светлини, микрофо-
ни, които усложняват обстановката . Дори възрастният човек търси в пространството познати 
обекти като опорни точки, а за детето сцената е нещо съвсем различно от неговото обкръжение .

„Потапяне“ в ролята. Този процес не е присъщ на всички деца . По наблюдения, децата, които 
умеят да проявяват емпатия, да познават и управляват някои от емоциите си, т .е . имат по-висо-
ка емоционална интелигентност, по-лесно го реализират . При децата от предучилищна възраст ус-
вояването на ролята е през призмата на имитирането . Но въпреки всичко, опитът на детето да съ-
преживява, да съчувства е в полза за процеса . Да се влезе в образа на героя става чрез: пресъздаване на 
текста, пресъздаване на интонация, пресъздаване на мимика, жест, поза и общия синхрон между тях . 
Индикация за „потапяне“ в роля е играта на децата – когато героите станат ежедневен обект в иг-
рите, тогава детето най-добре го разбира и доразвива .

Интерпретации. малко деца влизат в интерпретации, които надграждат представения текст, 
танц, песен и т .н . Но наличието на собствена идея за доразвиване на сюжета или образа е обратна 
връзка и сигнал за умения за рефлексия върху произведението . Такива интерпретации са ценни за учи-
телския опит в усъвършенстване на игра-драматизация, театрализирани игри, фолклорни игри и др .

Интерес представляват и външните фактори, които слагат своя отпечатък върху развиването 
на музикално-сценичното изкуство в детското заведение . Това са субекти, които присъстват в об-
разователното пространство и влияят на процеса на създаване и представяне на изкуство .

Децата със СОП. Тази категория деца присъства все по-осезаемо в детските заведения . съобразно 
идеите на приобщаващото образование, у децата със сОП се търсят ресурсите, специфичните ме-
ханизми на обучение, изграждане на двупосочна връзка с другите деца . През изминалите години в дет-
ските оперети са участвали деца с интелектуални дефицити, със синдром на Даун, с аутизъм, с хи-
перактивност . Дори в условията на шум и многолюдни сцени, тези деца не изпадат в криза и успеш-
но се вписват в общата картина . Особено важни са наличието на значимо за тях дете, до което да 
застанат и да имитират и правилна преценка за местоположението и движенията на сцената . На-
личието на такива деца изисква пречупването на сценарий и сценография през призмата на техни-
те възможности . В терапевтичните процеси се използват музика и стимулиране на сензориката . В 
детската оперета този тип деца се увличат по музика, движения, осветление .

Семейството. семейството, като фактор в образователната система, все още търси своето 
адекватно място . За потребностите на съвременното семейство от изкуство и участието на де-
тето в него бе направена анкета със 72 родители . Желанието на родителите детето да участва в 
детска оперета е продиктувано и от факта, че ДГ „светулка“ работи с деца от различен етнос и 
участието в такъв вид изява е шанс за деца, невладеещи добре български език или деца от семейства 
с различен социален статус . Разбирането, че изкуството е необходимо и е начин детето да се изя-
ви е представено чрез желанието на всички родители (100%) да се подготвят и представят детски 
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оперети . Голяма част от родителите нямат реална представа от артистичните, музикалните или 
танцувалните умения на децата си . Обикновено представите за възможностите на децата им са за-
вишени и очакванията са децата да имат повече индивидуално присъствие чрез главни роли . Около 
40% от родителите искат да видят детето си в главна роля . Главната роля се възприема като прес-
тиж, признание, оценка за детето . Ако то получи такъв тип роля, родителите приемат, че това е 
постижение на самото дете . Ако не се оправдаят очакванията и не получи главна роля, това се при-
ема за недалновидност, нежелание на екипа, разработващ музикалното представление или се търсят 
други мотиви от разпределящия ролите . само 4% искат да видят своето дете в масова сцена . А 56% 
са избрали поддържащите роли за децата си . Поддържащата роля в представите на родителите е 
безопасната среда – има индивидуално представяне, но по-малка отговорност . 

мултиплицирането на уменията на децата за участие в музикално-сценичното изкуство след 
предучилищния период е показател за траен интерес и осъзната потребност . Проследяването на де-
цата – участници в детските оперети за 5 годишен период показва, че между 21-24% продължават да 
се занимават с това в начална степен . Информацията за децата, които първи участваха в подобна 
форма и са вече в средна степен на образователната система е, че само 4% продължават .

мултиплицирането на ниво детско заведение е в насока надграждане на опита с театралното 
изкуство . с тази цел от септември 2015 година ОДЗ „светулка“ град Шумен има отпусната финан-
сова подкрепа и работи за реализиране на международен проект по Европейската програма за образо-
вание, обучение, младеж и спорт ЕРАЗъм+, ключова дейност 2 – „сътрудничество за иновации и об-
мен на добри практики“ . Проектът с договор № 2015-1-PL01-KA201-017102 е финансиран с 16 180 евро 
и се осъществява в периода от 01 .09 .2015 г . до 01 .09 .2017 г .

Партньори в проекта „Having a theatre inside . An attempt of revendication of the theatre pedagogy 
innovate conceptions of theatre for children“ („с театъра в нас . Опит за педагогическа претенция за при-
лагане на театрални иновационни концепции в обучението на деца“), освен ДГ „светулка“ град Шу-
мен, са училища, детски градини и НПО от Литва, Полша (координатор на проекта), Португалия, 
Турция и Хърватия. 

с помощта на партньорите се представят добри практики в областта на драма-техники и те-
атър в образованието . Децата усвояват начини да изразят емоциите си, да представят себе си чрез 
невербални средства . Иновативният елемент е в придобиване на ключови умения – способността да 
се учи, способността да се предприеме инициатива, социални, граждански и културни компетенции 
чрез методи, които разглеждат ученето, личностното и социалното развитие на децата като едно 
цяло . специално място се отделя на децата със сОП или със социални проблеми, за които традицион-
ните методи на учене са трудни и недостижими, тъй като са насочени към интелекта . Работата по 
проект „Having a theatre inside“ е обогатяване и за учителите, които искат да се усъвършенстват в 
овладяване на методи на неформалното учене . Разчупването в мисленето на учителя е много важен 
момент за пълноценното общуване с детето .

Дейностите в проекта са насочени към използване на образователната драма и драма – техни-
ки в процеса на обучение на децата и учениците с цел пълноценно развитие на техните когнитивни, 
социо-културни и емоционално-поведенчески възможности и превантивно въздействие за намаля-
ване на риска от трудности в обучението им и на риска училището да загуби своята привлекател-
ност и предназначение още в първите години от постъпването им в него . 

с проекта „Having a theatre inside“ се цели учителите да преосмислят подбора на своите техники, 
инструменти, методи за създаването на среда, която максимално да отговаря на нуждите на деца-
та за получаване на информация, за овладяване на умения и способности по подходящите начини, да 
дадат свобода на творческите им заложби чрез включване в различни дейности, изискващи от тях 
изява и креативност, да търсят предложения за решаване на проблеми, да създадат условия за уче-
не чрез опита и преживяването, да търсят активното им лично участие, да развиват въображение-
то и да стимулират творческото им мислене чрез игрови, сценарийни и драматургични проекти, да 
търсят сътрудничеството и партньорството, да обменят опит и идеи .
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Abstract: The pedagogical interaction in its most elementary form is a dynamic personal relationship between 
educators and teachers on one hand and the rising generation on the other . The variety of this activity came from 
the elementary pedagogical interaction, which we consider as the smallest building unit of pedagogical interaction . 
This is a useful Abstraction in the pedagogical theory, we can say „useful Abstraction“, whose extrapolation in real 
conditions represents the variety of interactions between the participants in the educational process .

The most elementary form of pedagogical interaction connects at least two human beings . in the most common 
case these are a child and an adult .

The goal of the present work is to reveal the role of the didactic means, in the process of pedagogical interaction 
of the students-future pedagogues and the children from the kindergarten, in building image of objects and 
phenomena of the environment . 

Keywords: students, kindergarten, practical work, didactical means

Въведение
Педагогическото взаимодействие в своята най-елементарна форма е динамична личностна връз-

ка между възпитатели и учители от една страна и подрастващи от друга . многообразието на та-
зи дейност произхожда от елементарното педагогическо взаимодействие, което разглеждаме като 
най-малкия градивен елемент на педагогическо взаимодействие . Това е полезна абстракция в педаго-
гическата теория, една бихме казали „полезна абстракция“, чиято екстраполация в реалните условия 
представя многообразието на взаимодействията между участниците във възпитателния процес .

Най-елементарната форма на педагогическо взаимодействие свързва най-малко две човешки съ-
щества . В най-обикновения случай това са дете и възрастен .

Целта на настоящата работа е да разкрие ролята на дидактическите средства в процеса на пе-
дагогическо взаимодействие на студентите – бъдещи педагози по време на практиката и децата от 
детската градина, за изграждане на образ за обекти и явления от околната среда . 

Изложение
Днес в колеж – Добрич, който е част от структурата на Шуменския университет „Епископ 

константин Преславски, се обучават студенти в професионално направление „Педагогика“ . Една от 
специалностите е „Предучилищна педагогика и чужд език“ . студентите, завършили тази специал-
ност, получават професионална квалификация „детски учител“, като в процеса на обучение доби-
ват широкопрофилни компетенции в областта на предучилищната педагогика . В учебния план под-
готовката на студентите може да бъде разделена на следните групи: теоретична, специализираща, 
методическа, практическа, компютърна и друга подготовка . Практическата подготовка по специал-
ността е продължение на специализиращата и методическата подготовка . Тук студентите демон-
стрират своите компетенции в реална работна среда . Тази подготовка е разположена предимно в за-
дължителните дисциплини . Основните форми на педагогическо-практическо обучение са хоспити-
ране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика . При хоспитирането 
студентите се въвеждат в педагогическата практика под непосредственото ръководство на учи-
теля . Осъществяват наблюдения върху работата на базовия учител, който демонстрира различни 
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видове педагогически ситуации . Практическата подготовка се задълбочава в края на обучението по 
време на текущата и преддипломна педагогическа практика .

Втория етап на практическата подготовка е текущата практика . с нея се цели студентите 
да се включат в реална професионална дейност в детската градина чрез разработване, организиране 
и провеждане на педагогически ситуации, като прилагат усвоени съвременни форми и педагогически 
технологии . По време на текущата практика се осъществява консултиране на всеки студент от 
преподавателя при планиране и построяване на педагогическата ситуация . Преддипломната педаго-
гическа практика е държавен практически изпит и се провежда в последния семестър от обучението 
на „професионалния бакалавър“ . При тази практика всеки студент се включва в реална професионал-
на дейност чрез поемане функциите на базовия учител в детската градина . Така в процеса на прак-
тическа работа се формират умения за организиране и провеждане на педагогическо взаимодействие 
и се осъществява самостоятелно подбиране на дидактически технологии за провеждане на педагоги-
чески ситуации . Формират се умения за общуване и поддържане на оптимална активност и емоцио-
налност у децата .

със своите отделни етапи практическата подготовка „съдейства за професионалната подго-
товка на студентите по отношение на: възможността да вникнат в психологическите особености 
на децата, техния интелектуален потенциал и интереси; успешно да планират, организират и про-
веждат педагогическия процес; добре да подбират подходящи форми, методи и средства, които да 
съдействат за развитието на детската личност и група“ [1, с . 5] .

Един от аспектите на практическата подготовка е изграждането на умения за приложение на 
дидактическите средства в педагогическия процес .

Използването на дидактическите средства в педагогическия процес е в тясна връзка с реализира-
не на принципа за нагледност . същността му се изразява в обогатяване и разширяване на сетивния 
опит, уточняване на сетивните представи . „Или принципът на нагледността при обучението е ди-
дактическа трансформация на нагледността в научното познание, в науката“ [2, с . 53] . В съвремен-
ната дидактика нагледността обхваща всички видове възприятия . според различните автори съ-
ществуват различни класификации на нагледността . Например някои автори [5, с . 201] приемат раз-
глеждането на нагледността като „непосредствена“ и „посредствена“ . според тях непосредствена-
та нагледност се осъществява чрез непосредствен контакт с изучаваните обекти . Посредствената 
(опосредствена) нагледност се постига с помощта на дидактически средства .

Важно при формиране на знания за обектите и явленията от природната и социална среда е на-
блюдението в реални условия . когато няма възможност обектите да бъдат наблюдавани в природ-
ната и обществена среда, се запознават с тях опосредствено чрез използване на разнообразни дидак-
тически средства .

м . колева и др . [4, с . 70] посочват , че по своята същност опосредственото възприемане е възмож-
ност за изграждане на субективен образ на обекта или явлението от действителността при учас-
тието на съдържателно и функционално многообразни дидактически средства . По съществените 
са: картини, природни материали, природен календар, хербарии, схеми, модели, произведения на худо-
жествената литература, музикални произведения, звукозаписи, видеозаписи и др .

студентите – бъдещи учители използват и прилагат дидактичните средства във всеки етап 
на познавателната дейност в детската градина и всяко дидактично средство оказва определено въз-
действие върху личността на детето . с помощта на дидактическите средства се отразява много-
образието на явленията и обектите, което е много важно за изграждането на цялостни представи .

Често използвани дидактически средства в практическата работа са картини и фотоси . Деца-
та от детската градина имат малък сетивен опит и при изучаване на обекти и явления от околния 
свят е необходимо онагледяване . словото на учителя се подкрепя с картина или фотос . Той трябва 
да изобразява естественото състояние на обекта . 

За да се формира у децата чувство за грижовно отношение и опазване на природата, например се 
провеждат наблюдения и анализ на картини . може да се предложат картини, на които е изобразен 
пожар в гората, лов, изсечена гора и последиците за растенията и животните от отрицателните 
действия на човека . Анализират се причините, които са довели до тези негативни последици . Разго-
ворът се насочва към положителните човешки постъпки, за да се опази природата .

При демонстриране на естествени обекти и хербарии се запознават с тяхната естествена голе-
мина, цвят и устройство . Някои от тях се представят в занималнята, а други се разглеждат при на-



137

предучилищно образование

блюдения и екскурзии . Например различни растения, клонки от дървета, насекоми, охлюви, птици и др . 
В случаите, когато реалните обекти са заместени в дейността на децата с други предмети, из-

ображения, знаци говорим за моделиране . Изследвания за приложението на този метод в детската 
градина са проведени от Запорожец, Венгер, Поддяков и Елконин . Например в темата „семейството 
на пиленцето“ реалните животни са заместени от модели (плюшени и пластмасови играчки), които 
пресъздават отделни съществени страни на животните . Разглеждането и анализирането на модели 
служи като способ за изучаване на обектите от природата .

При воденето на природен календар по време на практиката студентите изграждат у децата 
умения да откриват и отразяват промените в природата, да откриват последователността и 
връзките между природните явления, усвоява се умението за работа със символи .

стихотворенията и музикалните произведения присъстват във всяка педагогическа ситуация . 
В процеса на обучение във ВУЗ се разглеждат интегративните връзки и студентите получават зна-
ния и умения за използване на музиката и литературата в практическата работа с децата при фор-
миране на знания за природния и социалния свят .

студентите-бъдещи учители подкрепят представяния материал по време на педагогическата 
ситуация и с аудио-визуални средства . Използването на такива нагледни средства позволява да се 
получи информация за обекти и явления, които не могат да бъдат наблюдавани в природата и да се 
активизира вниманието на децата .

кратки видеофилми се гледат от децата и се обсъждат . Например в някои случаи разказът на учи-
теля се съпровожда от представяне на неголям филм . Видеофилмите са свързани с различни обекти, 
които не може да бъдат видяни в обкръжението на човека . Например китове, делфини, слонове, мечки 
и демонстриране на определени страни от поведението на животните, различни представители от 
растенията, природни явления и др . могат да бъдат приведени много други примери за онагледяване, 
което се осъществява само с видеофилми . На основата на наблюдаваното се осигурява активно учас-
тие на децата в ситуацията . Децата обсъждат информацията и проявяват лично отношение .

Традиционните нагледни средства постепенно се допълват от нагледни средства от нов характер . 
Това е онагледяването с помощта на съвременните информационни технологии . Те са свързани с бързо-
то развитие на средствата за формиране, съхранение, размножаване и разпространение на информация . 

Възможностите, свързани с развитието на компютърните технологии и тяхното влияние вър-
ху ефективността на обучението, силно нарасна през последните години . Интернет и мултимедий-
ните програми играят важна роля . компютърът дава големи възможности за информационно осигу-
ряване на педагогическото взаимодействие в детската градина . студентите се стараят да използ-
ват всички преимущества и да избегнат недостатъците, влияещи върху качеството на педагогиче-
ския процес . Затова, когато студентите – бъдещи учители пристъпват към подготовка на педаго-
гическа ситуация с използване на информационните технологии за онагледяване, трябва да имат не-
обходимите познания в сферата на съвременната методика на обучение и компетенции за работа с 
информационните технологии .

Освен съществуващите статични учебни материали се използват и динамични мултимедий-
ни разработки, интегриращи образ, звук, текст, анимация . В съвременните условия на висока кому-
никация все по-голям смисъл придобива електронно-екранният модел . Той представя информация в 
натуралистичен, симулационен, мобилен вид . Така нагледността с помощта на информационните 
технологии се поставя на качествено ново равнище . Нагледната опора вече е един комплекс, който 
влияе едновременно върху няколко сетива на децата .

Една от модерните иновации, използвана при практическата работа на студентите, е мулти-
медийното обучение . Преподаването на програмния материал за околния свят в детската градина 
дава възможност за прилагане на иновации и нови образователни технологии . Онагледяват се процеси 
и явления, които не може да се наблюдават . с дигиталните технологии се онагледяват процеси, кои-
то се развиват бавно във времето и не могат да бъдат наблюдавани; движения; особености в поведе-
нието на животните и др . Така се онагледяват например темите, свързани с движения при живот-
ните, хранене, различни процеси, сезони, опазване на околната среда, замърсяване на околната среда и 
влиянието върху растенията, животите и човека и др .

мултимедията визуализира обектите, процесите и явленията и улеснява усвояването на про-
грамно съдържание . Тя създава и поддържа „образователна среда, която подпомага придобиването на 
персонално и социално знание“ [6] . 
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съвременното образование изисква нов стил на преподаване и иновации в дидактическите тех-
нологии . Необходими са нови пособия и дидактически средства, които стимулират самостоятелно-
то мислене на децата, стремежа им да опознават света около тях . Това изисква вниманието на сту-
дентите да се насочва към представяне на програмното съдържание по атрактивен, интересен на-
чин, което улеснява възприемането и активизира мисленето .

Базовите детски градини, в които практикуват студентите, са оборудвани с интерактивни 
дъски, което налага необходимостта да имат умения да работят с тях . Примерна ситуация пред-
ставена на интерактивна дъска е „Безопасност на движението“ . с използване на образ, звук, движе-
ние, възможни отговори децата се запознават с пътните знаци, участници в движението и прави-
лата за движение .

В часовете по методика студентите усвояват умения да подготвят на определена програма на-
гледни материали и да ги използват при практическата работа в детската градина . Опитът ни в 
това направление показва, че за студентите са необходими: 

1 . Теоретичните знания по природознание, по етология, по екология и др . ;
2 . Знания и умения по методика;
3 . Знания и умения за работа с новите информационни технологии .
При работа с дидактически средства студентите – бъдещи учители се съобразяват със следни-

те основни изисквания: 
1 . Подборът на нагледните средства да е съобразен с целите и задачите; 
2 . Дидактическите средства да са съобразени с възрастта на децата; 
3 . Да се използват в подходящия момент на педагогическата ситуация; 
4 . Учителят да подготви децата за възприемане;
5 . Дидактичните средства да не се излагат предварително на показ, за да не разсейват децата . 

Заключение
„Новото време, в което расте, в което се формира и израства най-младата генерация изисква и 

нови подходи, начини, средства, методи, похвати за предаване, възприемане и осмисляне на знания, 
умения, способности (компетенции)“ [3] . По време на практиката бъдещите детски учители за пър-
ви път се изправят пред необходимостта от решаване на действителни педагогически проблеми, 
свързани с педагогическото взаимодействие в детската градина . 

В заключение обобщаваме, че с използване на дидактическите средства в практическата работа 
се съдейства за: 

 y развитие на мисленето, паметта, вниманието, качествата на ума;
 y формиране на умения за анализ, синтез и др .;
 y изграждане на познавателни умения (напр . да виждат различието, проблема, да поставят въ-

проси и др .) ;
 y формиране на знания, умения и навици за околния свят;
 y развитие на мотивационната сфера – формира се потребност от знания за природния и со-

циален свят;
 y развитие на потребност от дейности за преобразяване на природата; 
 y развитие на познавателните интереси; 
 y въздействие върху вниманието и емоционалната сфера . 
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ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВъЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА 

IMpORTANCE AND RpOSpECTS Of ENVIRONMENTAL EDUCATION IN KINDERGARTEN
Yana Blagoeva Zhecheva
Kindergarten „Latinka“ Shumen
phD University of Shumen „Ep. K. preslavski“

Abstract: This work reveals in a specific way the role and place of the kindergarten, as a necessary link in 
our educational structure for setting the fundamentals and construction of ecological education in children . 
The report examines the corelation child – nature in kindergarten through the foreseeable future in which it 
will be responsible for nature, preserving it for future generations . it shows the methods, forms and means of 
construction of ecological culture as a fraction of the overall culture of personality . The problem concerning the 
relation between man and nature is getting bigger as the years pass by . This is due to the fact that mankind faces 
the era of technology and its polluting and exhausting the resources of the planet

Keywords: ecology, education, kindergarten

Проблемите на околната среда, пред които се изправяме днес са многобройни и сериозни . Деца-
та трябва да се научат да живеят в хармония с природата, да усвоят основите на природосъобраз-
ния начин на живот и да се превърнат в нейни защитници . Предучилищната възраст е важен пери-
од за системна работа за формиране на емоционално-оценъчно отношение към природата, за откри-
ване на красотата Ӝ и за изграждане на елементарни умения и навици за опазването Ӝ . Богатството 
и разнообразието в растителния и животински свят събуждат у подрастващите жив интерес към 
природата, съдействат за развитие на любознателността и наблюдателността им . Актуалност-
та на проблема за екологичното възпитание е в пряка връзка с недостатъците в общественото от-
ношение към природата, в опазването и усъвършенстването на околната среда . 

Необходимо е екологичното възпитание да започне още в предучилищна възраст: целенасочено и 
системно, психологически обосновано и методически обезпечено . В този смисъл, формирането на еко-
логичното възпитание не може да се отдели от цялостното формиране на детската личност, т .е . 
екологичното възпитание е резултативно по отношение на работата по другите възпитателни 
раздели .

Голям интерес и желание за работа у децата, пораждат ситуациите с основна тема „Природата 
и нейното опазване“ . Чрез използването на разнообразни методи, похвати и интерактивни техно-
логии, учителят трябва да води децата не само към усвояване на знания за природата, а да изгради у 
тях солидни основи на любов, уважение към нейните богатства и красоти, да ги подтикне към актив-
ни действия за опазването Ӝ . Така децата преминават през няколко етапа на опознаване на природата 
– наблюдател, любител, пазител и екомениджър . Това са четири степени на екологичното обучение за 
устойчиво развитие . Устойчивото развитие включва в едно цяло развитието на човека, обществото 
и природата, за да осигури тяхното съвместно запазване и хармонично взаимодействие . 

Усвояването на екологично-етични норми, ценности и отношения в предучилищна възраст е целе-
съобразно, поради промените в начина на взаимодействие на развиващата се личност със заобикаляща-
та я среда, поради появата и формирането в тази възраст на екологична отговорност и изграждане-
то на динамични стереотипи за взаимодействие с природата, които остават за цял живот . Тези про-
цеси поставят пред педагозите въпроса за същността на ефективното екологично образование и въз-
питание – цел, структура, форми, средства . В тази посока в предучилищната педагогика все по-често 
се търсят алтернативни педагогически технологии . Планирането, организирането и провеждането 
на съвременното обучение в интерактивна образователна среда е необходим избор, гарантиращ ефек-
тивността на образователния процес . Без да се отричат предимствата на традиционния педагоги-
чески подход, при който учителите изцяло поемат отговорността за учебния процес, за целите на 



140

ОбразОвание и технОлОгии

устойчивото развитие е необходимо да се даде възможност и свобода на детето да поеме своята част 
от отговорността, да бъде активно и да взаимодейства с възрастните, да търси и предлага решения, 
да твори . Така то заема равноправното си място в организацията и провеждането на познавателния 
процес, в който е главно действащо лице . .

В ЦДГ № 5 „латинка“ град Шумен вече 10 години на преден план в образователно-възпитателната 
работа е изведено екологичното възпитание на децата с основна цел „Екокултурата, като част от 
личностното развитие на детето“ . Дейността ни бе подпомогната и от работата по екопроекти 
към министерството на околната среда и водите в Националната кампания „За чиста околна среда“ 
– „Обичам природата – и аз участвам“ . В този период детската градина има реализирани три еколо-
гични проекта . Изготвена бе екологична програма за всички групи . Направихме входно ниво на деца-
та, за да се ориентираме в техните знания . Започвайки по задълбочена работа, с 5-6 годишните деца 
проведохме много наблюдения в района на детската градина, в природен парк „Шуменско плато“, по-
сетихме разсадник и изградихме такъв в двора на детската градина . Засаждахме семена от различни 
растения, наблюдавахме развитието им . съвместно с тях наблюдавахме какво се случва с тези рас-
тения, за които не се полагат грижи . Така децата достигнаха сами до изводи за компонентите нуж-
ни на растенията, за да се развиват .

с новата организация на пространството включихме природната среда като елемент на обра-
зователната среда . Прилагането на „естествения метод“ в обучението на практика показа предим-
ството на наблюдението и експеримента пред теоретичното обяснение на факти и явления в при-
родата .

 

Фигура 1. Снимки от работа на децата в ЦДГ 5 „Латинка“

когато детето само посади семе, ежедневно се грижи за него и наблюдава развитието му (фиг . 1), 
то не само по-лесно осмисля теоретичните обяснения, но и само търси нов смисъл, полага грижи и 
е отговорно за опазването на природната среда . Така се изостря наблюдателността, приобщава се 
към ежедневен труд и грижи, учи се на съпричастност към всяко нещо в околния свят чрез сетива, 
чувства и мисли в процеса на неговото опознаване . Чрез изграждане на собствена оранжерия в ЦДГ 
„латинка“, ние даваме възможност за разгръщане на детската инициативност и въображение

По време на наблюденията и беседите, освен знанията за обектите и явленията от природна-
та среда, насочихме 5-6 годишните деца и към мястото и ролята на човека във взаимодействието 
му с нея . Това доведе до формиране на умения у децата за прогнозиране на екологични последствия 
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от тяхната собствена дейност и от дейността на другите /хора, природни процеси и явления/ и 
изграждане на първоначална ориентация към опазване и защита на природната среда . Запознахме ги с 
литературни произведения и специализирани издания по темата, които след това драматизирахме . 
Проведохме открити ситуации пред родители и колеги на тема „Да опазим водата чиста“, в която 
децата експериментираха, наблюдаваха и излагаха своите знания за природата и опазването й .

съществена задача на предучилищното възпитание е да изгражда у децата правилно отношение 
към околната среда, така че пред тях постепенно да се разкрива мястото на човека в природата . До-
колко децата ще проявят интерес към живата и нежива природа и дали ще имат правилно екологич-
но отношение към нея, не зависи само от знанията на педагога, но и от методическия му подход . От-
ношението на възрастните към природата има важно значение за успеха на възпитателната работа . 
Децата винаги забелязват с каква грижливост се отнасят възрастните към животните, как се рад-
ват на цветята и колко внимателно разглеждат и наблюдават промените в природата . следовател-
но, наред с прилагане на всички методи и мероприятия възпитателно действа и личният пример на 
педагога, неговото отношение към природата .

Човекът и природата – това е актуалният въпрос на нашето съвремие . Възрастните, респек-
тивно педагозите, трябва да осъзнаят истината за значението на екологичната култура и да възпи-
тават в това направление децата . младото поколение може да израсне като сигурен приятел и за-
щитник на природата само тогава, когато е убедено в ценността Ӝ .
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„BEE BOT – ИГРАЯ И УЧА“. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА ИГРАЧКА 
В РАЗНОВъЗРАСТОВА ГРУПА НА ДГ

„BEE BOT – I pLAY AND I LEARN“. AppLICATION Of THE DIGITAL TOY IN DIffERENT 
AGES GROUp Of KINDERGARTEN 
Zhechka Stoycheva Stoyanova
Kindergarten 17 „Valentina Tereshkova“, Varna

Abstract: Abstract: Bee Bot can be used in every educational fields, in required regulated game-cognitive 
situations . The methodical solutions that achieve interactivity of each session are those that combine technologies, 
methods and resources . Bee Bot and another digital technology, Bee Bot and non-mechanical toy, Bee Bot and other 
game approaches – the choice is in the hands and in the potential of the teacher . in different aged preparatory group 
Bee Bot assists interpersonal relationships, skills in team work, further development of knowledge, competencies 
and interests of children . in the games with rules or in the moments with self-organization, the digital toy maintains 
interest in the activity . in different-aged group appropriate placement differentiates various complex tasks . 

The application of the toy goes beyond the training situations, gaming approach provides a place in the conduct 
of quizzes, competitions, open practices, entertainment, holidays .

Keywords: digital technology, organization, different ages group .

В педагогическата практика все по-обосновано се заговори за необходимостта от подходящи ме-
тоди и средства на работа в разновъзрастова подготвителна група . със същата степен на важност 
можем да съотнесем и въпроса за дигиталните компоненти на образователния процес в детската 
градина . При динамиката на нашето съвремие е възможно да се окажем пред едновременното реша-
ване на двата казуса . А именно: „как дигиталната играчка Bee Bot да бъде прилагана в подготвителна 
група на детската градина при смесен възрастов състав 5-6 и 6-7 годишни деца?“ На първо място – в 
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учебната дейност: задължително регламентирани ситуации и задължително нерегламентирани, по 
образователни направления . Най-често програмируемата играчка се използва в обучаващи ситуации 
и това е разбираемо . Един от основните акценти при разработването на модула управляеми играчки 
Bee Bot, според авторите на „Забавните пчелички“ ИТИ-ДГ е: „формиране и развитие на алгоритмич-
но мислене у децата и развитие на умения за ориентиране в пространството“ [1] . Вземайки пред вид 
и другите два акцента: „съчетаване на игрите и екипните задачи с дигиталните играчки с индивиду-
алната работа в книгите на детето; реализиране на междупредметните връзки“, [1] ще ви предложа 
варианти от моята педагогическа практика .

За образователно направление математика: играта „колкото-толкова“ . Подходяща е за разно-
възрастова група, защото екипа се сформира на случаен принцип . Така във всяка играеща микрогрупа 
има деца и от едната и от другата възраст . Намираме се в ситуация на игра и игра с учене, имаме зна-
чителна роля на кооперативност и взаимопомощ . Учителят дава насоки за общите правила на игра-
та, но общуването по посока решаване на конкретната задача е творческо, насочва ги към самоорга-
низиране, пренасят опит едни на други .

Цел на играта:
 y Обобщаване на знанията за числата до десет
 y Осмисляне на представите за числата до десет . моделиране на количества .
 y Затвърдяване на мястото на числата в числовата редица .

междупредметни връзки: Български език; конструиране и технологии
Правила на играта: Играе се в екип от до 6 деца . Екипа търси на игралното табло количество-

то, което отговаря на цифрата, договарят се, избират траекторията на пчелата . Достигането до 
крайната цел на пчелата е възможно да става на части т .е . може да се програмира няколко пъти – за 
една задача . след достигане до картинката, тя се взема и подрежда на определено място .

Необходими материали: пчелички-2-3 броя, игрално поле за всеки екип, карти с цифри на числа, 
картинки с предмети до 10 броя .

Брой участници: 12 –18 .
Използвани табла: таблото е съставено специално за нуждите на играта; по квадратите 15х15 са 

разпръснати дървени картинки изобразяващи предмети от 1 до 10 броя .
ход и организация на играта:
 y Изходна позиция на пчелата – в долния ляв ъгъл на игралното поле на празно квадратче;
 y Играта се играе едновременно от всички екипи/микрогрупи/ . Учителят показва цифра на чис-

ло с думите „Намери картинка с толкова предмети, колкото показва числото! Отведи пчелич-
ката там!“ 

 y Екипа от деца брои предметите на картинките, открива коя е картинката, отговаряща на 
показаното число, обсъжда и се договаря кой да програмира хода на пчелата .

 y Ако пчелата не достигне желаната картинка, може да продължи друг участник от екипа . За ус-
пешно извършена задача се смята тогава, когато екипите вдигнат ръце за готови . Учителят 
проверява, ако е необходимо оказва съдействие . след като вече са достигнали до картинката, 
отговаряща на числото, един от екипа я взема и поставя на определено място, близо до играл-
ното поле, на масата . след като се вземат всички картинки, учителят поставя изискване да 
бъдат подредени от 1 до 10, като за начало поставя пчелата – робот . Така децата подреждат 
количествено числовата редица и затвърдяват знания за нея .

 

Фигура 1. Игрални полета на микрогрупи и картинки с определен брой предмети
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Фигура 2. Подреждане според количеството

Общоизвестен факт в учителските среди е, че степента на интерактивност се покачва значи-
телно, когато програмируемата играчка отвежда децата до част от цяло – парчета пъзел, картин-
ки на срички . В играта „колкото – толкова“ има общовалиден принцип и той е: учителят показва, 
децата търсят, откриват, програмират, поставят  . . . ето защо може да се използва за обобщава-
не представи за геометрични фигури, за класифициране – на растения, животни . . .Учителят показва 
картинка, децата търсят същата, програмират пчелата, събират картинки и ги класифицират/ра-
ботим за видово или родово понятие/ . Ценността на играта се крие не само в атрактивното мето-
дическо решение – дигиталната играчка, а и в екипното взаимодействие, където разновъзрастовата 
група деца определено развива своите “Soft skiils“,т .нар . „меки умения“, или начина им на комуника-
ция, езикови умения, лидерството при вземане на решения и управлението в микрогрупата .

Фигура 3. Игра „Открий същата цифра“

комбинирането на Bee Bot с други дигитални технологии – интерактивна бяла дъска, или неме-
ханични играчки е повече от необходимо, ако искаме да поддържаме интереса на децата към предла-
ганата от учителя дейност . В открита практика пред родители „Задачки – закачки, с играчки“ из-
ползвах няколко игрални полета, като едното бе за работа с пчеличката , а друго се наричаше: „Риба-
ри“ . Задаваме гатанка към децата, а нейният отговор е мястото до където трябва да пристигне на-
шата „Пчелица – умница“ . който познае гатанката и открие на таблото отговора, той програмира 
пчелицата . Ако не успее да се справи, получава помощ . Тук се крие философията на програмируемата 
играчка, а именно, няма грешен ход, ако се достигне до целта, а винаги е възможно до крайната цел да 
стигнем на части . следва наградата /учителят решава кой да поощри/, а тя ни отвежда до другото 
игрално поле, където е рибарят с магнитна въдица и „наградите“ също с магнити . Пак според нужда-
та от поощрение или подкрепа се избира работещия в това игрално поле . кореспонденцията между 
две едновременно използвани играчки действа мотивиращо, държи децата концентрирани през цяло-
то време . могат да се включат и родители като съиграчи .
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Фигура 4. Игра „Рибари“

макар и на различна възраст, децата не обичат да бъдат категоризирани на „малки“ и „големи“ . Пе-
дагогът е длъжен да диференцира образователното съдържание според възрастовите особености, но 
при поставяне на задачи не е удачно да им се напомня кои са малките и кои по-големите . Това понякога 
би довело ако не до конфликт, то вероятно до подсъзнателно внушение, че малките нямат достатъч-
но знания и умения . За работеща практика споделям идеята, когато диференцирането е толкова уме-
ло подготвено и реализирано от учителя, че децата не усещат разделението на групи като явен при-
знак . Ако използваме една играчка Bee Bot, а познавателната задача е отправена към цялата група, отго-
варящото дете нека бъде избрано с броилка или друг лотариен принцип, за да е атрактивно, емоционал-
но, стимулиращо . Още по-добре е, ако предварително сме разделили децата на няколко екипа/поставили 
сме картинки, знаци, цветове и др ./ и всяка група решава кой от тях ще дава отговор с пчеличката . То-
ва усъвършенства уменията им за работа заедно, подобрява междуличностните им отношения . съв-
сем различно стои въпроса, когато имаме повече на брой играчки Bee Bot . Тогава не само разделяме разно-
възрастови микрогрупи, но вече можем да поставяме различни по сложност задачи .

Приложението на играчката излиза извън рамките на обучаващи ситуации, игровия подход й оси-
гурява място при провеждане на викторини, състезания, развлечения, открити практики и празни-
ци . Bee Bot провокира индивидуалния детски интерес, а той е мощен двигател за образователен на-
предък . Професионално компетентният учител комбинира информационни технологии, адекватни 
на потребностите на съвременните деца .

Фигура 5. Комбиниране на технологии „Задачки-закачки, с играчки“

  

Фигура 6. „Задачки – закачки, с играчки“
Литература:
1 . Папанчева Р ., кр . Димитрова . ИТИ-ДГ . модул „Забавните пчелички“ . Издателство Изкуства . 2012 . 



145

предучилищно образование

Валентина Петкова Христова, Румяна Георгиева Тодорова 

ДГ „Знаме на мира“, гр. Враца

ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА ВъЗПИТАВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПъТЯ

pRACTICAL IDEAS ON EDUCATION Of SAfETY ROAD
Valentina petkova Hristova, Rumyana Georgieva Todorova
„Zname na mira“ Kindergarten, Vratsa

Abstract: dealing with the threat of road undoubtedly require joint efforts of a large number of institutions 
and responsible participation of every citizen . Particularly important is the role of the kindergarten to of safe road 
behavior from an early age . The main task for settlement to the kindergarten is the creation of conditions to protect 
the health and lives of children and protect them from the risks associated with accidents on the road . That is why 
we focus our attention to the assimilation of knowledge and skills related to road safety . The realized good practice 
was carried out with four and five-year-old children in kindergarten and their parents . 

Keywords: children, road safety

Предучилищният период е един от най-интензивните в развитието на детето . Той създава благо-
приятни условия за натрупване на познания и опит, необходими за поставяне началото на обучението 
по безопасност на движението . Преди всичко за нас педагозите в детската градина най-важното е да опа-
зим живота и здравето на децата . Необходимо е отрано да ги учим как да се пазят от опасностите, кои-
то крие пътят . Без значение дали децата са пешеходци, водачи на велосипеди или пътници в автомоби-
лите, те трябва да придобият навик за правилно поведение . В тази възраст те рядко се движат самос-
тоятелно . Въпреки това децата са участници в движението и като такива трябва да умеят да се дви-
жат безопасно . Ние насочихме нашите усилия към създаване на оптимални условия, даващи възможност 
за придобиване на полезни навици, свързани с тяхната сигурност на пътя . В настоящата статия пред-
лагаме практически идеи, които използваме в нашата педагогическа практика, за да възпитаме у децата 
транспортна култура и формиране на начални умения у децата, необходими да се опазят живи на пътя . 
малките деца не осъзнават опасностите, които крие пътят . Това е причина обучението по безопасност 
на движението да доведе до развиването и усъвършенстването на защитни механизми на децата като 
участници в съвременното пътно движение . според нас е важно при обучението по пътна безопасност 
водеща роля да имат практическите умения, които ще послужат като основа за овладяване на по-слож-
ни познавателни структури по безопасност на движението по пътищата в училище .

Целите, които си поставихме са:
 y Формиране на елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за 

безопасно придвижване като пешеходци;
 y създаване на условия за опазване здравето и живота на децата и предпазването им от рискове, 

свързани с пътно-транспортната обстановка .
съвременното обучение налага използването на нови интерактивни форми, методи и средства на 

обучение в детската градина, с помощта на които да възпитаваме безопасно поведение на пътя . Про-
вокирани от това, планирахме и осъществихме дейности, които можете да видите от таблица 1 .

Таблица 1. Дейности по БДП

месец, 
година

Тема Цел Участници

iX, 2015
Родителска среща и 

провеждане на анкета с 
родителите

Представяне пред родителите на идея-
та за засилена работа за повишаване на 

пътната безопасност на децата .

Родители и педагоги-
ческият екип на гру-

па „Покемон“

X, 2015
Изработване на макет 

на улица и улично 
платно

Осигуряване на условия за практическа 
работа  .

Родители, деца и пе-
дагогическият екип 
на група „Покемон“
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Xi, 2015
Практикум „светло-

то в тъмното“

Разясняване на ползата от носене на 
светли дрехи и светлоотразителни 

елементи за по-добра видимост на де-
цата .

Деца, родители и пе-
дагогическият екип 
на група „Покемон“

i, 2016 „Играя и уча“
Изготвяне на книжка за оцветяване по 

БДП .

Родители и педагоги-
ческият екип на гру-

па „Покемон“

ii, 2016
„моята пътна безопас-

ност“
стимулиране на детската активност 

и творчество чрез обща рисунка  .

Деца, родители и пе-
дагогическият екип 
на група „Покемон“

iii, 2016
„Не преминавай на чер-

вено“ 
Включване на децата в детско шоу .

Драматично куклен 
театър –Враца, деца-
та и педагогически-
ят екип на групата

iV, 2016
Интерактивна 

площадка по БДП

Изработване на пътна маркировка вър-
ху асфалтова настилка с помощта на 

родителите в три цвята боя – жълта, 
зелена, бяла .

Родителите и педа-
гогическият екип на 

група „Покемон“

V, 2016
„Да се движим безопас-
но, за нас това е важно“

Провеждане на съвместна дейност със 
служители на мВР .

служители на мВР, 
гр . Враца, децата 

и педагогическият 
екип на група „Поке-

мон“

през 
цялата 
учебна 
година

Оформяне, поддържане 
и обогатяване на кът 

по безопасност на 
движенето .

Осигуряване на възможност за практи-
ческо затвърдяване на знанията на де-
цата, като участници в пътното дви-

жение .

Педагогическият 
екип на група „Поке-

мон“

през 
цялата 
учебна 
година

компас за родители
Периодична информираност на роди-

телите по конкретни въпроси, свърза-
ни с безопасността на децата

Педагогическият 
екип на група „Поке-

мон“

Първата дейност, която осъществихме, е провеждането на родителска среща, на която запознах-
ме родителите с актуалността на съвременната пътна безопасност и представихме пред тях идеята 
ни за по-засилена работа с децата относно безопасното движение по пътищата . Идеята се прие поло-
жително от всички . Чрез анкетна карта проучихме отношението на всеки родител относно възпита-
ването на култура на безопасно поведение на пътя от най-ранна детска възраст . Анкетата показа, че 
родителите осъзнават важността на проблема, но смятат, че за обучението на децата по пътна без-
опасност отговарят учителите . В края на годината проведохме отново анкета, в която родителите 
посочват положителната промяна, настъпила в поведението на децата им на пътя .

Закупихме за всяко дете учебно помагало „Пътна мозайка“ с предназначение за ползване в задължи-
телните педагогически ситуации по БДП . Целите и очакваните резултати от изпълнението на вся-
ка задача в помагалото отговарят на изискванията на учебната програма от концепцията за обуче-
ние и възпитание на децата и учениците в детската градина и българското училище . Задачите в тях 
отразяват пътно-транспортната обстановка у нас с реални ситуации, които се случват по наши-
те пътища .

През месец октомври, съвместно с родители и деца изработихме макет на улично платно вър-
ху маса . Използвахме мокетена настилка в сив и зелен цвят, бяла боя за маркировка върху пътното 
платно, кутии с различна големина и форма за сгради . За да имат по-точна представа при изработ-
ването на макета, направихме разходка из квартала, на която им насочихме вниманието към разполо-
жението на тротоарите, пътните знаци, маркировката на пътя и сградите . Изработеният макет 
се превърна в любимо място за игри на децата от групата, където разиграват ежедневни ситуации 
от уличното движение по тротоар, да пресичат на пешеходна пътека и т .н .
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Фигура 1. Макет на улично платно

много често се налага придвижване на деца и родители пеша в здрач . В тъмнината те са трудно 
забележими като пешеходци, особено облечени в тъмни дрехи . Едва когато бъдат осветени отбли-
зо от фаровете на автомобила е възможно да бъдат видени от водача . Това ни провокира през месец 
ноември да проведем с деца и родители практикума „светлото в тъмното“, в който заедно израбо-
тиха светлоотразителни значки за дрехата или шапката на детето . Практикумът протече много 
емоционално, а най-хубавото, е че децата носят с желание значките върху дрехите си . кулминация-
та беше пускането на летящи фенери .

Фигура 2. Практикум „Светло в тъмното“

По инициатива на родителите направихме книжка за оцветяване, свързана с безопасното движе-
ние на пътя „Играя и уча“ . Родителите подбраха необходимите картинки, разпечатиха и оформиха 
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книжките, а децата ги получиха като специална изненада . В книжката са включени занимателни зада-
чи, стихчета, пъзели и разбира се картинки за оцветяване .

Фигура 3. „Играя и уча“ – книжка по БДП

Обща рисунка на тема „моята пътна безопасност“ нарисуваха родители и деца, които си пома-
гаха и допълваха взаимно . Осигурихме на участниците голям бял лист и материали за рисуване/бои, 
флумастери, пастели и моливи/ . Всички проявиха творчество, въображение и ентусиазъм .

Фигура 4. Обща рисунка „Моята пътна безопасност“

Голяма емоция предизвика и гостуването в детската градина на Драматично-куклен театър – 
Враца „Не преминавай на червено“ . Децата бяха, както зрители, така и участници в детско шоу, на-
сочено към спазването на правилата за безопасно движение на пътя . Те отговаряха на въпроси, сгло-
бяваха пъзели, състезаваха се и се забавляваха .
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Фигура 5. „Не преминавай на червено!“

с помощта на родителите направихме интерактивна площадка по БДП на територията на 
детската градина . Идеята е да се оптимизира организацията на обучението и поведението по безо-
пасно движение на пътя чрез практически дейности . Изработихме маркировка върху асфалтова на-
стилка в три цвята боя- жълта, зелена, бяла . Площадката стана любимо място за игра на всички де-
ца от детската градина .

Фигура 6. Интерактивна площадка по БДП

Организирахме празник по безопасност на движение на пътя, който проведохме върху интерак-
тивната площадка . Всички деца бяха част от движението на пътя, като влизаха в различни ситуа-
ции – на пешеходци и на водачи на превозни средства /велосипед и тротинетка/ . Те следяха стрикт-
но цвета на светофара и пресичаха правилно под зоркия поглед на служителите на мВР – гр . Враца . 
За своите отлични знания и умения по безопасност на движението по пътищата децата получиха 
своите специални удостоверения от служителите на мВР .
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Фигура 7. „Да се движим безопасно, за нас това е важно“

През цялата учебна година оформяхме кът по БДП, който непрекъснато обогатявахме с различ-
ни дидактични материали – интересни и занимателни за децата, стимулиращи положителната мо-
тивация на децата и повишаване интереса им към проблема за превенция на рисковете от пътно-
транспортни произшествия .

На специално табло, именувано „компас за родители“ периодично информирахме родителите по 
конкретни въпроси, свързани с безопасността на децата .

Активното сътрудничество между детската градина и родителите допринесе за овладяване-
то от децата на правилата за безопасно движение по пътищата /съобразени с възрастовите и пси-
хофизиологичните им особености/ по интересен и забавен начин . Познаването на тези правила по-
степенно ще се превърнат в трайни и полезни навици, свързани с правилното поведение в уличното 
движение .

Родителите определено промениха начина си на мислене, осъзнавайки, че личният пример е важен 
и трябва да спазват правилата за движение, за да се осигури не само личната безопасност, но и сигур-
ността на останалите участници в движението . 

За нас, учителите на група „Покемон“, проведените дейности бяха професионални предизвика-
телства и извор за нови идеи .

Заедно, педагози и родители, обединени в една обща кауза, можем да възпитаваме у децата само-
контрол и подготовка за безопасно участие в уличното движение, за съхраняване живота и здраве-
то им .
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УЕБ-РЕСУРСИ ЗА ДОПъЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СъС СОП 
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

WEB RESOURCES COMpLEMENTARY EDUCATION Of CHILDREN WITH SpECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS IN KINDERGARTEN
Tanya Antonova Ivanova
68th Kindergarten „patilansko Tsarstvo“, Stara Zagora

Abstract: This report presents alternative methods of learning using modern information and communication 
technologies . An overview of web-based resources, presenting the games and entertaining materials that can be 
used in children with learning difficulties as well as additional training and exercise and reinforcement of already 
acquired knowledge . These resources support the development and delivery of quality educational services and 
educational materials that promote successful integration and inclusion of children with special educational needs 
in mainstream media . Resource free access that can be changed are a prerequisite for easy creation and delivery of 
personalized educational materials .

Keywords: Learning difficulties integration, entertaining materials, Web – based resources, games, 

В съвременното общество обучението заема изключително важно място . От ранна детска въз-
раст до края на активната си дейност човек непрекъснато усвоява нови знания и умения . Все пак в 
основата стои доброто основно обучение, върху което се гради усвояването на новостите . Зато-
ва е необходимо да се обърне специално внимание на образованието на най-малките . Всички знаем кол-
ко са важни първите седем години от развитието на човека . Именно в този период за първи път се 
установяват разликите в начина на възприемане и усвояване на учебния материал от децата . спо-
ред индивидуалните си особености някои се справят лесно и безпроблемно с една част от уроците, 
а с друга част имат изключително големи затруднения . При други деца е обратното – има такива, 
които въобще не срещат затруднения и „скучаят“ в час, а други въобще не могат да се справят с ни-
каква част от учебния материал . Причините могат да бъдат различни – напр . дислексия, задръжка 
в психическото развитие, дефицит на вниманието, хипер- или хипоактивност, лека умствена изо-
станалост и др .[1] Все по-трудно става обучението на деца със специални потребности по налични-
те учебници и помагала . старите форми на преподаване са все по-малко ефективни . Изискванията на 
времето и обществените нужди, изключително бързото развитие на информационните и комуни-
кационни технологии поставят на дневен ред пред българската образователна система абсолютна-
та необходимост от нов тип обучение, прилагането на нови и различни стратегии на преподаване . 
Една възможна реализация на нов учебен подход дават компютърно базираните обучителни игри[2] . 
сам по себе си компютърът може да се разглежда като универсално помагало, изпълняващо функции-
те на учител, източник на знания, средство за онагледяване и др . Освен това съвременният компю-
тър е мощно средство, служещо за платформа на множество най-различни игри и като такъв е же-
лан партньор на детето в неговите занимания . В много държави съществуват интернет портали, 
създадени за занимание на децата с учебна цел – те предлагат доста голямо разнообразие на игри, чес-
то са безплатни или с нищожен абонамент . Там има игри, трениращи различни способности и за раз-
лични възрасти . Добрите учебни материали и игри не са непременно шарените, подскачащи и изда-
ващи силни звуци . Наистина по-цветните, по-динамичните и по-шумните привличат веднага вни-
манието, но и бързо уморяват . Учебните материали не трябва да са претрупани с изображения, цве-
тове и анимация, както и не бива да изискват прекалена активност . Трябва да се подхожда песте-
ливо и да се включват само необходимите елементи, така че вниманието на детето да не се разпи-
лява, защото концентрацията е една от слабостите при децата със сОП . Някои деца имат особе-
на чувствителност към цветовете, затова е добре да се избират подходящи цветове за изображе-
нията и фона . Движенията трябва да са дозирани, големината на изображенията и анимацията не 
трябва да изнервят; силата на звука трябва да е съобразена със сензорните и психологически харак-
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теристики на детето . Особено внимание трябва да се отдели на времевите параметри – детето не 
трябва да се чувства притиснато от времето, но не бива да бъде оставяно безкрайно дълго пред ек-
рана . Параметърът „време“ трябва да може да се регулира според особеностите на детето . Игрите 
могат да се използват за целите на обучението, а не само за забавление . За осъществяване на ефекти-
вен учебен процес при деца с обучителни затруднения могат да се използват наличните уеб-базира-
ни ресурси и услуги, които са подходящи за деца със специални образователни потребности . В кра-
тък обзор представяме тези ресурси, предоставящи игри и материали, които използваме заедно с ре-
сурсния учител и родителите на деца с обучителни затруднения както за допълващо обучение, та-
ка и за упражняване и затвърдяване на вече усвоени знания . Тези ресурси подпомагат разработване-
то и предоставянето на разнообразни учебни материали, подходящи за деца със сОП . В много слу-
чаи ресурсите са за използване в традиционен по форма учебен процес, а други – за работа в компю-
търна среда . Тези от тях, които могат да бъдат променяни улесняват създаването на персонализи-
рани образователни материали .

Уеб-базирани ресурси, със свободен достъп, подходящи за деца със специални образователни по-
требности в предучилищна възраст:

 y Krokotak .com – тематични картинки за оцветяване; игри с букви и цифри; задачи за фина мо-
торика – образователни игри, развиващи вниманието, въображението и концентрацията при 
децата .

 y dechica .com – писане, оцветяване, математика, приказки, музика, игри, занимавки .
 y umeia .com – „Прекопирай контура и оцвети картинката“ – развитие на фината моторика, 

привличане на вниманието, творческа изява на детето; „Залепи на правилното място“ – логи-
ческо занимание, провокиращо мисленето на децата и фината моторика, подходящо за разви-
тие на речта; „карти с цифри на точки“ – запознаване с цифрите от 0 до 9, с количественото 
измерение на всяка цифра, упражняване на броенето и писането; „Букви и цифри с цветя“ – оц-
ветяване, апликиране, рисуване с бои, моливи, пръсти – подходящи за всякакви креативни зани-
мания; нагледни упражнения за развитие на грубата моторика…

 y www .raskraska .ru – илюстрирани букви и цифри; тематични картинки за оцветяване; озвучени 
букви и др . – „Плодове и зеленчуци“, „Професии“, „Птици“, „Животни“, „морска фауна“, „Пред-
мети и обекти“, „Жилища и съоръжения“, „Превозни средства“ – интегриране на ресурса с При-
роден свят, социален свят, Български език, математика, Изобразително изкуство

 y Znam .bg – азбучна гъсеница; влакче с числа от 1 до 10; печатно рисуване с гъби, с картофи, ри-
сунки с отпечатъци на пръсти, рисунка с конфети; разни-безобразни/карта с тайно писмо, по-
лепващ балон, таен шифър, тесто за игра/; готварство/сандвичи – лисица, заек, гъбка, кексчета 
с бонбони/; за оцветяване; приказки – „Дайте път на Ноди“; игри и др .

 y ToolKid Comenius Logo – къща на игрите, Улица на игрите – игра „силуети“, „Броене“, „лица“, 
„Ребуси“, „картини“ . Детски софтуерни пакети – „Дядо вади ряпа“, „Житената питка“ – ани-
мация на едноименната народна приказка и образователни игри . Част от задачите в игрите 
са свързани с обучението по БЕл, а други, като „Открий двойките“, „Подреди героя“, „Подре-
ди пъзела“ са логически . В играта „създай приказка“ детето може да преразкаже приказка или да 
сглоби собствена, като използва героите или картинките от приказката . 

 y Buhal .net/1klas/elasnas .bg – много полезни образователни игри за първокласници . сайтът е пред-
назначен за деца със сОП, но е интересен за всички дечица . модул „математика“ – слухова и 
зрителна памет за цифри . модул „логика“ – две подзони – „Пространство“/ориентиране в 
пространството, откриване на пътека по „килим“/ и „Време’’/опознаване на сезоните, месеци-
те, дните; опознаване на часовника/ . модул „Четене“ – слушане на интерактивни текстове – 
работи се за разширяване речниковия фонд на децата .

 y det-mag .com – развитие на децата от 0 до 7+години – виртуална детска градина . Родна реч – 
опознаване на буквите, идеи как да научим детето да чете, броилки, залъгалки, скоропоговорки, 
стихотворения, гатанки, приказки и легенди . математика – изучаване на форми, цифри, брое-
не с помощта на пръсти и картинки, запознаване с часовника и календара . социален свят – обе-
динява познанията за празниците и традициите, запознава с непопулярните професии и да-
ва характеристики на отделните месеци в календара . Природен свят – децата могат да нау-
чат повече за различните животни – питомни, бозайници, водни, птици, влечуги и земновод-
ни, насекоми . Рисуване – картинки за оцветяване и свързване на точки; запознаване с цветове-
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те и уроци за лесно рисуване . 
 y www .manicheta .com – образователни игри за основните неща – цифри, букви, фигури и др . – раз-

виване на творческа мисъл и различни умения – Пъзели, Открий разликите, Гатанки, Приказки, 
Оригами, лабиринт

Горепосочените уеб-базирани ресурси и услуги са подходящи за осъществяване на ефективен уче-
бен процес при деца със сОП (личен опит) .

конкретни разработки:

Направление Тема Интегриран ресурс Резултати

 Български език и ли-
тература 

„Разказваме приказки 
любими“

ToolKid Comenius Logo 
софтуерен пакет 

„Житената 
питка“, „Дядо вади ря-

па“

Разпознаване на герои и епизоди от 
литературно произведение . Опреде-
ляне по илюстрации последовател-
ността в сюжета на приказката .

математика
„Геометрични фигури 

и форми“
 dechica .com

Разпознаване и назоваване на кръгла, 
квадратна и триъгълна форма в зао-
бикалящата действителност и съ-
отнасянето им към конкретна гео-

метрична фигура .

математика
– „Ориентиране в 
пространството“

Krokotak .com
Ориентиране при движение в лаби-

ринт

математика „сезони“
umeia .com
Buhal .net

Формиране на представа за сезон и 
година, умения за ориентиране в по-
следователността и отношенията 
на наредба на сезоните в годината . 

Осмисляне количествената и поред-
на функция на числата .

Ориентиране в со-
циалния свят

„Професии“ www .raskraska .ru
Актуализиране на представи за про-
фесии на възрастните . Осъзнаване и 

формиране на отношение .

Ориентиране в при-
родата

„кой къде живее“ det-mag .com

Обогатяване на представите за раз-
нообразието от животни, обитава-
щи различна среда на живот . стиму-
лиране на интереса към животните .

Педагогическият колектив в ЦДГ 68 „Патиланско царство“ има добър опит в интегриране на де-
ца със специални образователни потребности и постига високи резултати в организацията на въз-
питателно-образователния процес чрез използване на иновативни методи на обучение – носител е 
на престижната награда „стара Загора“ в областта на науката и образованието . Всяка група в гра-
дината е оборудвана с преносими компютри, мултимедийни проектори, а през последната година и с 
интерактивни бели дъски . Заставайки пред интерактивната бяла дъска, децата с или без обучител-
ни затруднения се чувстват уверени и значими, защото могат сами да местят, свързват, оцветя-
ват, групират, очертават, рисуват, да решават определени задачи, използвайки инструментите на 
интерактивната технология .

съвместно с другите педагогически подходи, компютърните игри вече все по-често се използват 
за целите на неформалното обучение . Чрез тях преподавателите се стремят, прилагайки нов под-
ход, да достигнат до групи обучаеми със затруднения, да ги привлекат и мотивират . Тези игри със 
своята завладяваща сила могат да бъдат силен мотивиращ инструмент в ръцете на преподавате-
ля, за да ангажира вниманието на децата и да запази интереса и активността им за продължително 
време . Те спомагат да се осъзнае ефекта от поведението в конкретна ситуация и последствията от 
взетите решения и изпълнените действия . Чрез тях се осигурява активна позиция, чувство за успех 
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и удовлетвореност на децата със специални образователни потребности . Тук може да бъде цитира-
на мисълта на Джуди хойман „За повечето от нас технологиите правят нещата по-лесни, за хората 
с увреждания те ги правят възможни“ .
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Недялка Иванова Табакова
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ЛЕСНО Е ДА СЕ УЧИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

EASY TO LEARN ENGLISH IN KINDERGARTEN
Nedyalkа Ivanova Tabakova
,,patilansko kingdom“ 68 Kindergarten, city of Stara Zagora

Abstract: This report presents contemporary challenges to the application of information and communication 
technologies in teaching English in kindergarten . it is associated with understanding the part of parents that foreign 
language learning can take place in parallel to the implementation and enhancement of the native language that 
children in the earliest age show a remarkable ability to imitate and remember sounds, intonations, pronunciations . 
The main objective of the group is to convince children that learning a foreign language is not so difficult that it 
can be done while playing, singing that everything can be done in a fun and entertaining way .

Keywords : kindergarten, English, games, interactive technology, training

Днешните деца растат в глобална общност, в която бизнесът и социалните връзки се осъщест-
вяват с едно натискане на бутона на мишката . Не минава и ден от живота ни без да общуваме . съ-
временните постижения в областта на науката и техниката са реалност благодарение на връзките 
между различните култури по света . Изучаването на чужди езици в детството подготвя детето 
да стане истински Гражданин на света [1] .

Общуването е един от най-естествените за човека процеси . Да общуваш означава да живееш и 
да се развиваш . За да се формират у детето правилните умения и нагласи, езиковото обучение тряб-
ва да започне от най-ранна детска възраст – 4-5 години е идеалната възраст . Докато детето расте, 
умението да общува не само на един, но и на повече езици ще стане естествена неотменна част от 
живота му . 

Една от най-обсъжданите теми сред родителите е тази за чуждоезиковото обучение при по-мал-
ките деца . според едни това е неуместно натоварване за детето, но други вярват, че изучаването 
на чужд език от ранна детска възраст е правилна стратегия за възпитанието му .

Основното, което трябва да включва чуждоезиковото обучение в детската градина, е играта . 
съчетанието на полезното с приятното ще създаде у детето положителна нагласа към учението, 
която ще му е полезна и в по-късен етап . Освен това забавлението е ключът към детското внима-
ние . При обучението на децата в детската градина трябва да се набляга най-вече на слуховата и зри-
телната памет, тъй като те са най-развити в по-ранна възраст . Първоначално детето запомня ме-
ханично с помощта на рисунки, книжки, песнички, които асоциативно свързва с новите думички . Ва-
жно е занятията да не са прекалено дълги (не повече от 30 мин .) и да не са повече от два пъти седмич-
но, за да не се натоварва детето .

Най-познатата за родителите форма на обучение по английски език в по-ранна възраст е допъл-
нителната дейност „английски език“ в детските градина . Това е и периодът, в който чрез открити 
уроци или непосредственото възпроизвеждане от детето на заучените думи и фрази може най-до-
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бре да се види резултатът от учебния процес .
Обучението се основава на песни, стихчета и игри, но и на много истории със забавни герои, кои-

то чрез различни приключения увличат децата в изучаването на чуждия език . През този период, ос-
вен отделни думи, се усвояват и цели фрази и изрази, които са поставени в ситуации, разпознаваеми 
за детето, за да може по-късно, попаднало в подобна ситуация, то да възпроизведе наученото .

Ползите от ранното чуждоезиково обучение:
 y Детето свиква с чуждия език и с произношението му .
 y Усвояват се характерни за чуждия език конструкции, успоредно с конструкциите на родния 

език .
 y Езикът се усвоява непосредствено, чрез игра, така, както се учи родният език, а не чрез наизус-

тяване, както се налага да се прави в училище . 
 y създава се база, която по-късно служи за по-лесното разбиране на граматиката .
 y Често изучаването в ранна възраст на чуждия език е съпроводено с редица упражнения и дей-

ности, свързани с развиването на странични умения – ролеви игри, двигателни умения, креа-
тивност и развитие на въображението [2] .

колкото по-малко е детето, толкова по-лесно възприема всякакви нови за него знания . Децата в 
детската градина все още не са затормозени от училищния живот и възприемат света основно ка-
то игра . За тях заниманията по език са забавление – още едно място, където да пеят, рисуват, игра-
ят . Те не възприемат урока като нещо, което трябва да бъде научено, докато те изпитат и после 
да бъде забравено . Заучаването на материала става по един много по-естествен и съответно по-ка-
чествен начин .

Първото запознанство с чуждия език ще даде благоприятна основа за постигане на тънкости-
те в езика в бъдеще, ще развие паметта, творческите способности на децата и тяхното произно-
шение .

Детето учи чужд език не за да стане гениален лингвист . Главното е да се развиват неговите въз-
можности, за да има повече радост в живота му и да опознае света отрано . семейството играе ва-
жна роля за обучението на детето . Родителите трябва да подкрепят малкото дете, като демонс-
трират интерес към заниманията му, радват се на успехите му и не пестят похвали . могат и да му 
помагат като се включат в учебния процес – като купуват книжки и други полезни пособия, като 
учат с него стихчета и песнички . Освен това родителите трябва да убедят детето, че няма да му 
се карат, ако понякога бърка новите думички . В противен случай „малкият ученик“ ще се притесни и 
ще се откаже от начинанието с което се е захванал .

За 6 годишните се използват различни техники на обучение – презентации, игри, песни, рисуване . 
Основната цел, която си поставих с децата от подготвителна група, беше те да се убедят, че изу-
чаването на английски език не е трудно, че може да е забавно и лесно .

Използва се преди всичко силната имитационна способност, радостта от произнасяне на звуци, 
различни от родния езиков модел, и готовността на малкото дете за общуване с новата мелодична 
форма на чуждия език . Всеки човек се въодушевява от играта и, завладян от нея, забравя за ежедневи-
ето . Играта е и най-характерната форма на обучение за най-малките, с помощта на която се разви-
ва техния усет към използване на готови езикови фрази, естествено да се използват думите, инто-
нацията, жестовете и характерните мелодични модели на английския език .

Всяко занятие се започва с играта „хвърли топката и се представи“ . след това се прави прего-
вор на изучените думи, изрази, песни, стихчета . За да се преговорят, се използват различни презен-
тации и видеоклипове на песничките . Докато се прави преговор се вмъкват нови изрази и думи . Де-
цата по-лесно възприемат новите неща, ако са им обяснени предварително на български език . Обуче-
нието е изключително устно и насочено към развиване на уменията да се слуша с разбиране и да се го-
вори . При запомняне на новите думи и фрази също се използват презентации, а след това се оцветя-
ват предметите които се назовават с тези думи .

В обучението по английски език се използват различни игри, защото те са особено важни в ця-
лостния процес на усвояване на езика в този ранен етап на обучение . Игри, които много често се из-
ползват са:,,какъв цвят е това?“,,,какво е това?“,,,къде е това?“,,,Животни“,,,Телефон“,,,Думи“,,,лет
и, лети“,,,хвърли топката и се представи“ . когато децата напреднат игрите се усложняват като 
например при играта,,какъв цвят е това?‘‘ може да се прибави и съществително име „какъв цвят е 
шапката, блузата, полата и т .н .?“ .
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Игрите, песните, стихчетата и достъпно и интересно предаденият материал помагат на дете-
то неусетно да прави свои комбинации от думи и изрази, които се превръщат в смислени изречения . 
А когато едно дете започне да мисли на чужд език означава, че целта е постигната – лесно е да се учи 
английски език в детската градина .
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Abstract: The fundamental role of the national Educational Standard for Educational Content (nES) requires 
formation of the scientific literacy . Therefore it needs to include ideas related to the nature of science and the 
methods and specific ways to build scientific knowledge . Some of the requirements of nES determine the content, 
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overview of the capabilities of nES (2016) for Educational Content of the „Man and nature (grade 5-6)“ subject 
about building the individual components of scientific literacy .
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Новите тенденции в учебната документация (Държавни образователни стандарти (ДОс), учеб-
ните програми) предоставят добра възможност за формиране на научна грамотност у учениците 
на възраст 8-14 години, с цел изграждането на самостоятелни личности с висок интелектуален по-
тенциал [1] . Научната грамотност, базираща се на обучението по природни науки се третира като 
част от образованието, има социална перспектива и се основава на конструктивистките принци-
пи . Тя има голямо значение като елемент от културата на съвременния човек във времето на нара-
стващия брой технологични иновации, които са част от бита . 

Формирането на научна грамотност се откроява като главна тенденция и цел на обучението по 
природни науки в задължителния етап на училищното образование . В литературата терминът на-
учна грамотност се появява за първи път през 50-те години на миналия век [5] . Защо е необходимо хо-
рата да бъдат научно грамотни?

Нарастващото въздействие на науката и технологиите върху живота на планетата засилва 
нуждата от научно грамотни хора . Научно грамотният човек е в състояние да чете с разбиране на-
учно-популярни статии, да борави с достъпна научна информация, да се включа в дискусии и да взе-
ма решения, свързани с научни приложения, имащи социална значимост . Той е научно и технологично 
информиран в достатъчна степен и е в състояние да идентифицира значението на научни въпроси в 
основата на националните и местни политически решения и позиции [2, 3] .

Целта на настоящата работа е да се разгледа връзката между научната грамотност и Държав-
ния образователен стандарт за учебно съдържание на учебния предмет „Човекът и природата’’ . Във 
връзка с това са описани значението на научната грамотност за развитието на възрастовата гру-
па 8-14 години .

Научната грамотност е в основата на мотивацията за изучаване на природни науки . За да се 
привличат млади хора да изучват и по-късно да се занимават с наука, е необходимо те да знаят как-
во представлява науката, с какво се занимава тя, как се прави наука . младите хора трябва да осъзна-
ят, че науката е част от културата на обществото, но има значение за личностното развитите 
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на всеки . Научно грамотния човек може да поставя въпроси, да търси отговори, прави заключения и 
дава обяснения на природни явления, които го заобикалят и на технологични решения, които използ-
ва . Разбирането на науката и придобиването на научни знания са важни елементи на научната гра-
мотност . 

Аргументите, определящи все по-нарастващата й значимост са: 
 y необходимост от осъзнаване същността на науката и пътя на научното познание, за да се до-

бие представа какво е наука и как да се използват и обясняват нейните обекти (прибори) и яв-
ления във всекидневния живот .

 y възможност грамотният човек лесно да се информира за различни технологични и научни поло-
жения, за да взема решения със социална значимост .

 y осъзнаване значението на науката, като част от съвременната култура, която има все по-на-
растваща обществена стойност .

 y изграждане на основа, спомагаща изучаването на природните науки като учебен предмет .
Научна грамотност е основно разбиране на общи научни понятия и методи, способността за 

критичен анализ и осъзнаване на проблеми на науката и техниката, които се разпространяват и дис-
кутират в медиите . Тя включва също способност да се използват основни научни методи при про-
учване и решаване на проблеми, при формиране на критично мислене и умения за вземане на рационал-
ни, базирани на факти решения, свързани с ежедневието . Тя включва:

 y основни понятия, идеи, концепции, които имат светогледно значение;
 y знания, свързани с пътя на научното познание (планиране, провеждане на експеримент, анализ 

на данни, представяне на резултати, работа с модели и др .) . Тук се включват и пътищата за 
формиране на научно мислене;

 y знания, свързани с познаване същността на науката, нейната роля в обществото и мястото й 
във взаимоотношенията „наука-технология-общество“ .

как може да се формира и развива научна грамотност?
Различни са пътищата за формиране на научна грамотност . Основополагаща е ролята на учебна-

та документация (ДОс, учени програми) . В нея трябва да присъстват идеи, свързани с природата на 
науката и да се включат изисквания за познаване на методите и специфичните пътища за изгражда-
не на научното знание . 

Използването на подходящо учебно съдържание за изучаване на природни науки е другата възмож-
ност за формиране на научна грамотност . В него трябва да намерят място идеи със светогледно зна-
чение и знания за структурата и същността на науката, пътя на научното познание .

За тази цел учителят по природни науки трябва да: 
 y познава основните характеристики на научното знание и структурните елементи на наука-

та: теория, закони, величини, понятия и пр .;
 y осъзнава, че науката има културен контекст – учените са продукт на своята култура, а науч-

ните знания непрекъснато се променят, повишават, развиват;
 y умее да прави изводи и да ги прилага в практиката;
 y познава характеристиките на научния светоглед и начините за изграждането му;
 y да реализира целенасочена преподавателска дейност, така че формирането на научна грамот-

ност у учениците да бъде важна задача в урочната и извънурочна дейност . 
В ДОс се приема, че изучаването на учебните дисциплини „Околен свят“ и „Човекът и природа-

та“ е основата към по-нататъшното изучаване на дисциплините „Физика и астрономия“, „химия и 
опазване на околната среда“ и „Биология и здравно образование“ . структурирането на знанията има 
характер на пропедевтика като в интегралните учебни предмети се насочва най-вече към овладява-
не на основни понятия от съответната научна област и към създаване на интерес към изучаваните 
предмети . Приема се, че широкият поглед върху понятията и съдържанието от природните науки е 
основа за интегралното им изучаване . 

Първият компонент на научната грамотност е свързан с изучаването на основни научни поня-
тия и идеи, които имат светогледно значение [1, 4, 6] . Изграждането на научен светоглед чрез пред-
лагането на подходящо учебно съдържание е важна идейна основа за формиране на научна грамот-
ност . ДОс предвиждат учениците да придобият начална научна грамотност и да се запознаят с еле-
менти от научната картина за света . Учителите, които преподават, тези учебни предмети тряб-
ва да познават определенията и нивата на научна грамотност, за да организират целенасочен и ефек-
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тивен процес на обучение . Тук се преподават понятия, които са основополагащи за природните на-
уки и имат значение за изграждане на умения за обяснения на явленията от ежедневието и са свърза-
ни с идеята за познаваемост на света . 

Новата учебна програма предвижда в пети клас изучаването на основни теми от физичните раз-
дели – „Топлинни явления“, „От атома до Космоса“ и „Електрични, магнитни и светлинни явления“ . 
В първата част – „Топлинни явления“, е включена информация за физичните величини маса и обем . 
Изучават се топлинните процеси и преходи между агрегатните състояния на веществата . При ус-
вояването на знанията за първи път тук се въвежда и конкретизира понятие за физичните величи-
ни . Подходящо е да се използва алгоритъмът за въвеждане на физични величини (название и означение, 
мерна единица, уред за измерване (начин за измерване) и исторически сведения за физичната величи-
на) . Използват се и обобщени планове, за да се въведе физично явление (външни признаци на явление-
то, определение, условия при които се наблюдава или описва, примери за явлението, опити, методи, 
чрез които се изследва) . В пети клас не се решават физични задачи, поради това при въвеждането на 
физични величини не се записва връзката между тях чрез физичен закон . Въвеждането с физички фор-
мули започва от Vi . клас . От гледна точка на необходимостта от изграждане на понятиен апарат, 
който да позволи самостоятелното изучаване на физиката в бъдеще, е важно включването на тер-
мина „величина“ в учебното съдържание . с това се слага начало на постепенното изграждане на об-
що-физичното понятие величина, което в Vi-ти клас става въз основа на примери и спира с въвежда-
не на понятието единица за величина . 

В следващите класове то се обогатява с характеристиката „размерност“, а знанията за едини-
ците се систематизират при изучаване на международната система сИ . В учебния предмет „Чове-
кът и природата“ учениците се запознават с основните елементи на физичното знание – величина, 
закон и явление (обект) и добиват първоначални представи за тяхната същност, което е вид мета-
физично знание .

с изучаването на посочените теми в интегралния учебен предмет завършва изграждането на ед-
на първична, най-обща представа за физичната картина на света и се подготвя следващата стъпка – 
нейното първо конкретизиране и задълбочаване в Vii-ми клас при самостоятелното изучаване на фи-
зиката и астрономията като учебен предмет . 

В раздел „От атома до Космоса“ е включена информация за структурата на слънчевата система, 
основните характеристики на Земята като планета, на луната и на слънцето, движението на не-
бесните тела в слънчевата система; фазите на луната, слънчевите и лунните затъмнения . Предста-
вено е и историческото развитие на представите за Вселената . Отделено е място на основните мо-
менти от развитието на космонавтиката и космическите изследвания . Разбирането, че събитията 
във Вселената се случват в постоянен ред и са сравними, хармонични и могат внимателно и систем-
но да бъдат проучвани е част от тази идея . Учените вярват, че чрез използването на интелекта ка-
то инструмент, който разширява сетивността на хората, природата може да бъде изучавана, т .е . 
светът може да бъде разбираем . 

Друга идея със светогледно значение е, че Вселената е единна система и някои знания за част от 
нея могат да се прилагат за друга част . 

Например:
 y законът, който описва падането на телата е същият, с който се обяснява движението на пла-

нетите;
 y знанията за веществата са компонент на концепта природа, който от своя страна е свързан с 

образа на света на всеки съвременен човек;
 y веществата, изграждащи биологичните системи, са основополагащи за учебния предмет „хи-

мия и опазване на околната среда“ . 
В раздела „Електрични, магнитни и светлинни явления“ е предвидено да се изучат знания за пра-

волинейното разпространение на светлината и елементите, които я описват (лъчи), пренасянето 
на енергия, образуването на сянка и явлението отражение на светлината . Не случайно в един раздел 
се изучават трите вида явления . Обединяването им в единна учебна структурна единица е свързано 
с единната им физична природа, идея, която се развива по-късно в учебниците по физика и която съ-
що има светогледно значение .

компонент на научната грамотност са знанията, свързани с пътя на научното познание и фор-
миране на научно мислене [1] . В структурата на ДОс за учебно съдържание е включено ядро „Наблю-
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дение, изследване и експеримент“, в което се определят изискванията за формиране на експеримен-
тални умения у учениците . Точно тук се открива добра възможност да се формират начални експе-
риментални умения . Учителят може да работи за запознаване на учениците с етапите на едно екс-
периментално изследване и с пътя на научното познание, които са елементи на научната грамот-
ност . Пред учениците е необходимо на базата на експерименти, наблюдения и опити да се обясня-
ват физични закономерности, да се изтъква ролята на експеримента като източник на познание и 
проверка за истинността . 

Експериментът, това е вид нагледен метод с основен източник на информация за познание в при-
родните науки . За формирането на физични, химични и биологични понятия е необходимо използва-
нето на ефектни, занимателни, домашни, практически значими и екологично ориентирани опити . 
ДОс предвиждат практически изпитвания на учениците, което изисква умения за работа с уредите/
лабораторните прибори и областите на тяхното приложение, познаване на условните им означения 
и умения да се изобразяват и разчитат от схемите и чертежите . 

според ДОс акцент в учебно-познавателната дейност е усвояването на практически умения за 
извършване на наблюдения и лабораторна работа с естествени обекти и модели . 

В учебната дисциплина „Човекът и природата“ могат да се реализират следните лабораторни 
тематични урочни единици с практическа дейност в частите: 

I. Физични явления: 
Измерване на маса на твърдо тяло и на течност 
II. Вещества и техните свойства: 
Разделяне на смеси 
III. Структура и жизнени процеси на организмите: 
Човекът – част от природата (семинар, дискусия и др ., свързани с определяне мястото на човека 

сред природата, опазване на организмите и природната среда, здравословен начин на живот) .
Третият компонент на научната грамотност е свързан със знания за ролята на науката и вза-

имоотношенията й с техниката и обществото [1] . Учителят обсъжда положителните и отри-
цателните страни на техническите приложения и научни открития, формира умения за работа в 
екип и изгражда разбиране за някои екологичните последствия като замърсяване и опазване на възду-
ха и водата, приложението и значението на дифузията, конвекцията и пр . Така той се включва в из-
граждането на активна гражданска позиция у учениците . Изучаването на учебния предмети, предла-
га възможности да се преподават знания, свързани със здравната култура на учениците напр . здраво-
словен начин на живот и пр ., за формиране на правилно поведение в лабораторни условия и за спазва-
не техниката на безопасност . Учениците могат да бъдат запознати с колективния характер на нау-
ката и със значението на спазването на етични и морални норми при нейното правене .

Учителите, които преподават учебните предмети от кОО „Природни науки и екология“ мо-
гат да осигурят различни начини за изграждане на научната грамотност . Тяхна е отговорността да 
формират у подрастващите основни научни знания и да им помогнат да се справят с непрекъснати-
те промени в съвременния живот, силно повлиян от развитието на науката и технологията . Чрез 
целенасочена преподавателска дейност те трябва да организират учебния процес, така че формира-
нето на научна грамотност у учениците да има важен и предвидим резултат .
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Abstract: This article presents the essence, specifics design stages and species diversity of lapbооk, as an 
innovative tool for teaching and learning in primary school . Revealed are the options and highlights the advantages 
of its use in the process of training for teachers and for students . The focus of development was placed on objects 
KOO „Science and Environment“ and „Social Sciences and Civic Education“ and the application of the tool in 
them . Presents methodological options for implementation on topics of educational content in „Homeland“, „The 
World Around“, „The Man and Society“, „The Man and nature“ from first to fourth grade . Proposed criteria for 
evaluation of finished products .
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Живеем в епоха, когато хората прекарват повече време с компютри, отколкото с книги . И това 
е жалко . Учениците не знаят как да учат, как да търсят информация, как да извличат най-важното 
и същественото от материала . Знанията им се дават на готово от учителя, а те са пасивни учас-
тници в учебния процес . липсата на активност от страна на учениците създава сериозни труднос-
ти в усвояването на учебното съдържание . Децата не разбират това, което учат, а само механично 
го зазубрят . Познанията им са повърхностни и нетрайни . За подобряване на резултатите от учеб-
ния процес е необходима е сериозна промяна в начина на преподаване . Една подобна възможност пре-
доставя лапбукът . Той е иновативен метод за представяне на собствени проучвания, теми, проек-
ти . създаден е за нуждите на домашното образование в сАЩ, но постепенно набира популярност и 
излиза извън рамките на дома . Педагозите също забелязват неговите предимства и постепенно за-
почват да го прилагат и в училище .

Погледнато в исторически план „lapbook“ се явява наследник на “foldable“ [3] на Дайна Зайк (книж-
ка, изработена от обикновени листове хартия с размери 8 .5 х 11, сгънати и/или нарязани в различ-
ни форми) . Но ако в домашното училище на Дайна Зайк се натрупват голям брой книжки, трудни за 
поддържане, то при лапбука всичко е събрано накуп в една голяма папка .

самият терминът „Lapbook“ е въведен от Тами Дюби, майка и писател от Вирджиния, сАЩ . Тя 
го нарекла така, защото целият проект може да се вмести в „книга“, която се побира в скута на де-
тето . [6] съществуват различни определения за лапбука . според едни автори (Алина Чабуткина) 
той е средство за обучение [5], според други (Виктория Бурдовицина) е метод [2], а трети (Олга Аза-
рова) го класифицират като специфична форма за организация на учебния материал [1] . В дословен 
превод от английски лапбукът се определя като „наколенна книга“ (lap – колена, book – книга) . Той е са-
моделна интерактивна папка с джобчета, вратички, прозорчета, подвижни детайли, които децата 
могат да представят, изработват и събират по свое усмотрение . В нея децата поставят собствени 
рисунки, разкази, графики, диаграми и писмени работи по любима тема, изследван проблем, прочетена 
книга и др . За голяма част от учениците в начален етап писането е сериозно предизвикателство . ла-
пбукът предлага решение и за този проблем като раздробява цялостната информация на малки лесни 
за възприемане парченца . Той съдейства за по-лесното усвояване на новия учебен материал, тъй ка-
то, за да организира събраната информация по някакъв начин, детето трябва много пъти да работи 
с нея и да извлече ключовите моменти, които да съставят отделните рубрики в папката му . Но ана-
лиза на литературата не е единственото действие, което детето извършва . Паралелно с това то 
трябва да помисли и намери и начин, по който да включи събраната информация в лапбука си . следо-
вателно може да направим извода, че правенето на лапбук надхвърля писането на текстове . То раз-
вива още наблюдателността и фината моторика у децата . В него има изрязване и лепене, рисуване и 
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съставяне на диаграми, изработване на карти и поставяне на етикети . Във връзка с представянето 
на готовите продукти у учениците се формират и елементарни презентационни умения .

лапбукът насърчава творчеството у ученика . Чрез него детето лесно може да следи собствения 
си напредък, като съпоставя постиженията си с тези на околните . Но освен за самооценка, лапбукът 
се използва и като средство за оценка на резултатността от учебния процес .

Учениците с голям ентусиазъм участват в създаването на това интегративно дидактично на-
гледно средство . Дейността ги „запалва“ и увлича и в хода на нея те неусетно придобиват не само 
знания, но и формират у себе си ценни за живота им умения (да правят мини проучвания; да извли-
чат, анализират и сортират информация от различни източници по предварително определени кри-
терии; да представят идеите си пред даден колектив и т .н .)

лапбукът е подходящ инструмент и за диференциация на обучението, тъй като при неговото из-
работване всеки ученик работи със собствения си темп и според собствените си възможности . За него-
вото изработване няма правилен или грешен начин . Всичко е въпрос на авторово виждане, което прави 
лапбука уникален продукт . Той дава възможност за проявление на детската креативност и творчест-
во . Подходящ е за разглеждането на една тема в дълбочина от различни аспекти и е евтин за изпълнение .

Етапи на създаване на лапбука:
1 . Избор на тема и обект на изследване – При подбора на темата се отчитат интересите на уче-

ниците, дидактическите цели на учителя и богатата ресурсова осигуреност на темата .
2 . Определяне на съдържанието на лапбука (какви рубрики и подтеми ще съдържа той) . Това е из-

ключително важно, тъй като лапбукът е преди всичко учебно пособие, а не е просто книжка с 
картинки [7] .

3 . макетиране на лапбука (определяне на формата за представяне на материала – текст, игра, 
развиваща задача и др .; дизайна на рубриката – мини книжки, книжки-хармоники, джобчета, 
пликчета, въртящи се кръгове, отварящи се странички, карти и т .н ., и т .н . и мястото й на 
разположение в крайния продукт) .

4 . Изработване на папката, в която ще се събират материалите и украсяване на корицата й .
5 . Изработване и залепване в лапбука на определените за отделните рубрики в макета детайли .
6 . Проучване, анализиране и структуриране на информация – В началото учителят посочва гру-

па източници, в които децата да търсят информация по изследваната тема, а впоследствие 
учениците откриват подобни източници самостоятелно .

7 . събиране и сортиране на различни материали – текстове, снимки, рисунки, естествени мате-
риали .

8 . Попълване на съдържанието в отделните рубрики .
9 . Представяне на готовия продукт .
Видове лапбуци:
 y според обема: от една или няколко страници;
 y според съдържанието: по една конкретна или обобщена тема; по учебен предмет;
 y според външния дизайн: книга като ветрило; нагъната като хармоника книга, книга с капак; 

кръгла, триъгълна или квадратна книга и т .н .
Възможности за приложение:
Употрепата на лапбука може да стартира още от 1 . клас, като в периода на ограмотяването 

той се попълва с помощ от родител (Родителят записва необходимия текст, а детето рисува, из-
рязва, лепи различни материали по темата .), а впоследствие се преминава изцяло към самостоятел-
на работа от страна на ученика . Най-ефективният период за неговото пълноценно разгръщане в на-
чален етап е 3 .-4 . клас .

Примерни методически варианти за тематични лапбуци по класове – обща структура на вся-
ка от темите:

 y научна информация;
 y любопитни факти;
 y литературни произведения;
 y нагледни материали – снимки, рисунки, таблици, графики, диаграми, модели и др .;
 y занимателни задачи – дидактически игри, ребуси, игрословици, логически задачи;
 y въпроси и отговори към съдържанието в лапбука (задават се от презентиращия в края на пред-

ставянето на лапбука към неговите слушатели с цел проверка на знанията им по темата) .
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Таблица 1. Примерни варианти за употребата на лапбука 
в началното училище по теми

Природен свят – Тема „Растения“
Роден край – 1 . клас Околен свят – 2 . клас

Части на растението
Условия за живот на растението
Групи растения – дървета (иглолистни и широ-
колистни), храсти, тревисти растения
Грижи за растенията
* Учениците работят със схеми на растения – 
назовават или записват частите на растението 
по схема дадена от учителя, рисуват представи-
тели от различни групи и ги именуват, прилагат 
снимков материал с различни растения, които 
класифицират и именуват; записват условията 
необходими за живота на растенията и грижи-
те, които трябва да полагаме за тях; прилагат 
предоставени от учител или намерени от роди-
тел литературни, текстове, текстови задачи, 
занимателни задачи; представят чрез рисунки 
резултати от опити с растения; представят 
на схема развитието на растение и др .

сравняване на групи растения според частите им
Групиране на растенията (диворастящи, селско-
стопански, градински, стайни)
Засаждане и засяване на растения
* Учениците представят с текст и картина раз-
ликите между отделните групи растения според 
стъблата и формата на листата им; изработват 
визитни картички (снимка и текст) на различ-
ни представители от групите на диворастящи-
те, селскостопанските, градинските, стайните 
растения; обясняват в кратък текст разликите 
между засяване и засаждане; дават любопитни фа-
кти за растенията; решават занимателни зада-
чи; откриват и прилагат в лапбука литературни 
текстове по темата; формулират въпроси и за-
дачи, свързани с растенията, към съучениците си 
и записват за себе си отговорите и решенията им .

Човекът и природата – 3 . клас Човекът и природата – 4 . клас
съставяне на лапбуци за отделни растения, 
включване в групата на изучените растения и 
билките – видове, външни белези, приспособле-
ния за живот и защита, предназначение . Работа 
със схеми на растения, илюстриращи жизнения 
им цикъл . любопитни факти . художествени и 
научнопопулярни текстове, произведения на из-
куството и др .

съставяне на лапбуци за отделни представители 
от групата на растенията . Изработване на схе-
ми за представяне жизнения цикъл на растенията . 
Попълване на дневници, свързани с развитието на 
растенията . Представяне на отделните жизнени 
процеси при растенията в детайли . Редки и защи-
тени видове . Червената книга на България . Том 1 
растения . и др .

Тема „Животни“
Роден край – 1 . клас Околен свят – 2 . клас
Диви и домашни животни
селкостопански животни
Домашни любимци
Грижи за животните
* Ученикът илюстрира с рисунки или снимки по-
популярни животните у нас; представя домаш-
ния си любимец и грижите за него; групира кар-
тинки на животните по семейства (майка, баща, 
дете) и записва техните имена; групира живот-
ни според даваните от тях продукти; включва 
любопитни факти за животните; занимателни 
задачи, дидактични игри, игрословици .
** Друг вариант по темата е създаването на ла-
пбук за домашния любимец на ученика – детайл-
но представяне на конкретното животно и гри-
жите, които се полагат за неговото отглеждане .

Домашни любимци
селкостопански животни 
Животни в селището
Животни в зоопарка
* Ученикът представя на карти видовото разно-
образие на животните (кратко описание и сним-
ка); събира любопитни факти за животните; ре-
шава занимателни и логически задачи, свързани с 
различни животни и техните малки; събира лите-
ратурни произведения по темата; формулира въ-
проси към съучениците си и записва отговорите 
на тези въпроси по темата и др .
** могат да се изработят и лапбуци представя-
щи отделна група животни (напр . селскостопан-
ските животни – къде живеят отделните видове; 
как се хранят; какви грижи се полагат за тяхното 
отглеждане; как се наричат отделните членове в 
едно животинско семейсво, например петел, ко-
кошка, пиленце; какви продукти се получават от 
тях) или за отделен представител
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 (например крава – детайлно представяне на ин-
формацията за това животно – външен вид, на-
зоваване на отделните представители в семей-
ството на кравата, грижи за нейното отглежда-
не, жилище във фермата; откриване на едно от 
животните – крава, бик или теле след подреждане 
на пъзел или в скрита картина; дидактически иг-
ри, свързани с това животно и т .н .)

Човекът и природата – 3 . клас Човекът и природата – 4 . клас
Групи животни според местообитанието им
Приспособления на животните към различна сре-
да на живот
хранителна верига
Групи животни според храненето им – расти-
телноядни, месоядни и всеядни животни
* лапбукът може да е за отделен представител 
от дадена група животни или за цялата група . 
План на лапбук за отделен представител – вън-
шен вид; приспособления за живот в дадена среда; 
приспособления за защита от врагове; приспо-
сбления за предпазване при различни климатични 
условия; любопитни факти; занимателни задачи 
и дидактични игри; издирване научнопопулярни 
и художествени текстове, свързани с изследва-
ното животно и др .

Групи животни според външните им белези – гръб-
начни и безгръбначни; насекоми, риби, земноводни, 
влечуги, птици и бозайници – характеристики
Животните в различни съобщества и техните 
взаимоотношения
Жизнени процеси при животните
* лапбукът може да е за отделен представител 
от група животни или за цялата група . План за ла-
пбук за отделен представител – външен вид; сре-
да на живот; местообитание; жизнени процеси – 
хранене, дишане, движение, размножаване, разви-
тие (жизнен цикъл); редки и застрашени от из-
чезване видове, червена книга на България, том 2 – 
животни; любопитни факти; работа с цифрови 
данни, свързани с животните – съставяне на зани-
мателни задачи, игри, въпроси, текстови свързани 
с животни; подбор и анализ на научнопопулярни и 
художествени текстове и др .

социален свят – Тема „семейство“
Роден край – 1 . клас Околен свят – 2 . клас
Членове на семейството
Дом, обзавеждане на дома
Професии на родителите
любими занимания в семейството
Права и задължения в семейството
семейни празници
* Учениците прилагат снимки или рисунки по 
отделните точки в плана; с помощ от родител 
избират подходящи литературни произведения, 
свързани с дома и семейството; прилагат зани-
мателни задачи, подадени от учител или намере-
ни от родител по темата .

Видове семейства
сираци, осиновяване
Приемни родители
Домове за деца лишени от родителски грижи
Род и роднини
Родословно дърво
календар на семейните празници
* Учениците представят чрез снимки или рисун-
ки различни видове семейства; проучват инфор-
мация, подбрана от учителя или родител, свър-
зана с осиновяването, приемните родители и си-
раците, домовете за деца лишени от родителски 
грижи; изработват собствено родословно дърво 
и календар на празниците в техните семейства; 
решават занимателни задачи, свързани с разчита-
не на схеми, таблици и др .; събират подходящи ли-
тературни произведения; решават текстови за-
дачи с подобна проблематика; прилагат произве-
дения на изкуството; формулират въпроси за се-
мействата си към класа и записват за себе си от-
говорите им .
* *лапбукът може да надгражда този от 1 . клас с 
добавяне на нови странички за обогатяване на ин-
формацията по темата или да бъде създаден и ор-
ганизиран по друг начин отново .
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Тема „Празници“
Роден край – 1 . клас Околен свят – 2 . клас
Бъдни вечер
коледа
Нова година
3-ти март
Великден
24-ти май
* Тук вариантите за лапбук могат да бъдат ня-
колко:
1) лапбук за всеки празник поотделно с рисунки; 
снимки; текстове, свързани с празнуването му; 
художествени произведения; занимателни зада-
чи и др .;
2) един лапбук за официалните празници в Бълга-
рия и един за битовите;
3) общ лапбук за всички по-важни празници в Бъл-
гария (тук информацията ще бъде прекалено по-
върхностна и обща) .
** В лапбуците могат да се включат и други праз-
ници извън записаните в плана .

Официални празници в България – 3 . март, 6 . май, 
24 . май, 6 . септември, 22 . септември, 1 . ноември
Битови празници – Бъдни вечер, коледа, лазаров-
ден, Великден
Празници на различните етноси в България – Ра-
мазан Байрам, Василица, Арменска коледа, Пурим/
Пасха
Празничен календар
* Тук важат същите варианти за лапбуци, както 
в 1 . клас, но с доста повече информация и текстов 
материал . За предпочитане са лапбуците за от-
делните празници, тъй като в тях информация-
та може да се представи по-детайлно и цялостно .

Човекът и обществото – 3 . клас Човекът и обществото – 4 . клас
лапбуци за празниците на всяка етническа група 
– народни традиции и обичаи, традиционна кух-
ня, история на празниците и др . под .

лапбук, свързан например с честването на Нова 
година по света . 

Тема „Борци за свобода“
Човекът и обществото – 3 . клас Човекът и обществото – 4 . клас
Един общ лапбук, представящ личността и дей-
ността на различни български революционери .

Отделни лапбуци за всеки един революционер по-
отделно –биографични данни, революционна дей-
ност, любопитни факти и др .

Тема „България“
Човекът и обществото – 3 . клас Човекът и обществото – 4 . клас
Варианти:
1) един общ лапбук, представящ различни гео-
графски повърхнини – равнина, низина, планини, 
реки, море .
2) отделен лапбук за всяка повърхнина – географ-
ско положение; особености на средата; природ-
ни, културни и исторически забележителности 
и др .

лапбуци за отделните географски области, 
включващ информация по следните пунктове ге-
ографско положение (работа с физико-географска-
та карта на страната ни), природа, трудова дей-
ност на хората, по-големи селища и основни забе-
лежителности в тях .

критерии за оценка на лапбука:
 y пълнота на проучването;
 y задълбоченост на анализа на информационните източници;
 y разнообразие на материалите и начина им на представяне в лапбука;
 y добро съчетание между текстова и визуална информация;
 y добро онагледяване на отделните рубрики в лапбука;
 y естетическо оформление на лапбука като цяло и отделните материали в него;
 y отсъствие на правописни, пунктуационни, граматически и стилистични грешки;
 y ясна и точна мисъл;
 y качество на изпълнението;
 y оригиналност и атрактивен външен вид на лапбука;
 y оригиналност и атрактивност на презентирането на крайния продукт .
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 y Предимства от употребата на лапбука в учебния процес:
 y повишава се мотивацията на учениците за учене и интереса им към изследваните теми;
 y знанията се овладяват съзнателно и трайно;
 y формират се редица умения – за проучване, анализиране и систематизиране на информация от 

различни източници; за организация и структуриране на събраните материали по темата; за 
четене с разбиране; за презентиране на готовия продукт и др .;

 y стимулира се творчеството .
В заключение можем да кажем, че лапбукът е подходяща форма за организация на ученето в на-

чалното училище по предметите от природния и социален цикъл науки, която съдейства, от ед-
на страна, за обогатяването познанията на учениците, а от друга – за повишаване на детската ак-
тивност, за стимулиране на детските интереси и обогатяване на познавателните, организацион-
ните и практическите уменията на учениците.

Литература:
1 . Азарова, Ол . Lapbook: использование на уроках биологии, 2015 . http://nsportal .ru/shkola/biologiya/

library/2015/02/03/lapbook-ispolzovanie-na-urokakh-biologii
2 . Бурдовицина В . Lapbook и с чем его едят . Lapbook или книжки-раскладушки, 2013 . http://

homeedukr .blogspot .bg/2013/01/lapbook .html
3 . сискейнак, П ., What exactly is a Lapbook, and how does it encourage real learning? 2013 .  

http://magazine .emmanuelbooks .com/?cat=16
4 . Пироженко Т . как сделать лэпбук . мастер-класс, 2014 . http://www .tavika .ru/2014/09/MK-lapbook .

html
5 . Чабуткина Ал . Проект „Бабочка – lapbook“, 2013 . https://www .babyblog .ru/community/post/

weeks/100635
6 . Whittaker J . What is a lapbook?, 2008 . https://lapbooking .wordpress .com/lapbook/

доц. д-р Боряна Илиева Тодорова
Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

ОТНОСНО ИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТЛИНАТА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ 
ЗА ГЛОБАЛНОТО ЧОВЕШКО ПОЗНАНИЕ

ON THE STUDY Of LIGHT AND ITS IMpORTANCE fOR GLOBAL HUMAN KNOWLEDGE
Boryana Ilieva Todorova
University of Ruse „Angel Kanchev“, Ruse

Abstract: The article clarifies three main perspectives in the study of light – light as a form, content and meaning . 
These three aspects are followed in different areas of knowledge . The forms are reflected in their diversity, as they are 
described by their physical properties and related physical magnitudes . Forms present light as an object of knowledge . 
Content is revealed by examining the possibilities of using light as a means of obtaining new knowledge about physical 
objects and structures, as well as knowledge in a number of interdisciplinary fields . Another aspect of content – 
a subjective one, is found in the processes of self-knowledge and self-expression . They find an expression in arts 
and other fields of human activities . Meaning is sought in the understanding of light, expressed through everyday 
knowledge and is invested in phrases acquired resistance and specific semantic meaning . 

Keywords: study of light, diversity of light, object of knowledge, means of knowledge, semantic meaning

Цел на представеното в статията проучване е да изясни по какъв начин и в каква степен светли-
ната като обект на физичната реалност допринася за развитието на глобалното човешко познание . 
като основен се приема системният подход и принципното твърдение, че вселената и всички нейни 
структури, оставайки в постоянно взаимодействие помежду си, създават единна постоянно изме-
няща се хармонична реалност и задават насоката на еволюционните процеси в нея .
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В този смисъл, всеки обект може да се изучава в три аспекта – като форма, като съдържание и ка-
то смисъл . Тези три аспекта на познанието изразяват същността на системния подход и остават 
в постоянна корелация с него .

I-ви аспект: Обектът като форма
Този аспект включва първичното разпознаване на обекта в цялостната картина на реалността, 

обособяването му спрямо околната среда, неговото дефиниране и очертаване на неговата уникал-
ност сред останалите обекти на познание . Първият аспект е свързан и с понятието цялостност, 
което от своя страна има смисъл на обединение на всички подструктури на обекта в единно цяло 
(поглед „отвътре“) и на разграничаване на обекта от средата му (поглед „отвън“) . Знанията за обек-
та се допълват посредством изучаване проявите на неговото многообразие . Проследяват се качест-
вата и свойствата му, тяхното изменение във времето и пространството, различните взаимо-
действия с други обекти, процесите и явленията .

II-ри аспект: Обектът като съдържание
Този аспект надстроява предходния като задава нова гледна точка и разширява познанието за 

обекта . То вече се разглежда като средство за достигане на познание за други обекти, развиват се но-
ви, частно-научни методи за познание на базата на познанията за самия обект . При този аспект по-
стигнатото научно познание се превръща в методологично . Така изучаваният обект от обект на 
познание се трансформира в средство за ново познание .

III-ти аспект: Обектът като смисъл
Ако се приеме, че в природата няма ненужни неща, че всички обекти са обвързани в една обща хар-

мония, че всички йерархични нива в структурата на материята са взаимно свързани и взаимно обу-
славят съществуването си, а също така своите качества и свойства, се достига до съществения из-
вод, че всеки обект има своя роля и носи определен смисъл в контекста на цялото . Именно този сми-
съл го различава от всичко останало и определя мястото му в еволюцията на глобалната система .

В статията се изясняват тези три основни гледни точки при изучаването на светлината – 
светлината като форма, като съдържание и като смисъл . Поради всеобхватния характер на систем-
ния подход, използван като отправна точка за проведеното изследване, тези три аспекта се просле-
дяват в различни области на познанието – теоретично и емпирично научно познание, изкуство, жи-
тейско познание .

По i-ви аспект: светлината като форма 
като част от неживата природа светлината е обект на изучаване от физиката . Във физическа-

та реалност формите намират израз в тяхното многообразие, като се описват посредством физи-
ческите им качества и свързаните с тях физични величини . Формите представят светлината като 
обект на познание . 

В исторически план и отчитайки характера на изучаваните явления познанието за светлината 
се развива и надгражда в рамките на геометричната оптика, а по-късно – на вълновата и квантова-
та оптика .

Основни физични понятия и величини, които представят многообразието на формите при 
светлината са: скорост и посока на разпространение в дадена среда, честота и дължина на вълната, 
спектър, монохроматичност, кохерентност, поляризация, енергия, импулс, интензитет и др . 

Основен при разкриването на този аспект се явява корпускулярно-вълновият дуализъм в харак-
тера и проявлението на светлината . самият той е потвърждение за дуалистичния характер на фи-
зическия свят, който се изразява и посредством дихотомиите: веществена и полева форма на мате-
рията, електрична и магнитна компонента на електромагнитното поле, положителни и отрица-
телни електрични заряди, ядро и електронна обвивка в структурата на атома, частица и античас-
тица, материя и антиматерия и т .н .

От една страна, вълновата теория разглежда светлината като напречна електромагнитна въл-
на, от друга, квантовата теория приема светлината за поток от елементарни частици, кванти или 
фотони с нулева маса на покой . Докато с вълновите свойства се обясняват интерференцията, ди-
фракцията, поляризацията и ред други явления, то с корпускулярния й характер се разкриват зако-
номерностите при фотоефекта, топлинното излъчване, ефекта на комптън . 

според теорията на относителността светлината притежава едно уникално физично качест-
во . Тя достига най-голямата възможна скорост на разпространение в природата – 299 792 458 или 
приблизително 3 .108 m/s във вакуум . Тя самата представлява най-бързия начин за пренос и разпрос-
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транение на материя, енергия и информация в пространството . скоростта на светлината обвърз-
ва в зависимост времето и пространството, масата и енергията, както и други физични величи-
ни . свързваме я с разширяването на Вселената, устойчивостта на стационарните състояния, въз-
никването на симетриите и фракталността и изобщо с познаваемостта на света около нас, като й 
придаваме значителен евристичен потенциал .

специалното място, което заема светлината в познанието за неживата природа, се допълва и с 
изключителното й значение за съществуването на живота . светлината от слънцето е основен из-
точник на енергия за екосистемите на Земята . Тя участва в редица фотохимични и фотобиологич-
ни процеси . Влияе съществено на протичането на атмосферните процеси и формирането на клима-
та . Уникален по своя характер е процесът на фотосинтеза, чрез който се осигурява достъпна енер-
гия за всички живи организми на планетата . морфологията на растенията, както и самата органи-
зация на растителната покривка в различните екосистеми са приспособени за най-ефективно прие-
мане и използване на светлината .

В екологията светлината се разглежда като естествен абиотичен фактор, в биофизиката – ка-
то физикален фактор . При по-голямата част от растителните и животинските видове естест-
вената светлина формира денонощния, а също и годишния биологичен цикъл, на които са подчинени 
всички важни биологични процеси и явления . При някои организми светлината е причина за възниква-
не и на денонощен и годишен температурен цикъл . 

светлината е обект на сетивно възприятие при редица организми . При човека зрението има най-
голям дял в информационния поток, който постъпва в мозъка посредством сетивата . Така във фи-
зиката се обособява отделен раздел Фотометрия, който изучава въпросите на осветеността . Дока-
то растенията могат само да се адаптират към нея, то животните сами активно избират необхо-
димото им оптимално осветление . На друго равнище са възможностите на човека – той сам моде-
лира и контролира осветеността на жизнената си среда като допълва естествената светлина с из-
куствена . Напредъкът на технологиите в това направление през последните години е значителен .

Трябва да отбележим също: ефекта на затопляне, който създава инфрачервената светлина в 
атомните и молекулни системи, участието на ултравиолетовото излъчване при синтеза на жизне-
новажния витамин d в кожата на човека и т .н .

По ii-ри аспект: светлината като съдържание
съдържанието се разкрива, като се изследват възможностите за използване на светлината като 

част от физическата реалност, заедно с достигнатите познания при изучаването й, като средство 
за получаване на ново физично познание за обекти и структури, както и на познание в редица ин-
тердисциплинарни области: астрономия, климатология, геофизика, медицинска и биофизика, меди-
цинска образна диагностика, материалознание, оптоелектроника, редица други технически направ-
ления и т .н . 

Посредством изучаването на взаимодействието на светлината с веществото се развива и за-
дълбочава познанието както за светлината, така и за подложените на въздействието й среди . Таки-
ва са процесите на отражение и пречупване, поглъщане, разсейване, разпространение на светлината 
в анизотропни среди .

Оптичната микроскопия позволява изследването на по-ниски нива в структурата на материя-
та в различни части от спектъра посредством преминала, отразена или поляризирана светлина . Тя е 
незаменима при изследване на минерали, руди, техногенни продукти . За определяне на химическия със-
тав на телата се използват различни спектроскопски методи . Невероятни по характер са откри-
тията, направени посредством космическия телескоп „хъбъл“ . В медицинската образна диагностика 
се използват методите на конвенционална рентгенова диагностика, компютърна томография, ин-
тервенционална рентгенология, различни ендоскопски оптични методи .

Друг аспект на съдържанието – субективен, се открива в процесите на самопознание и себеизра-
зяване на човека, съответно изучавани в психофизиологията, намиращи израз в изкуството и други 
области на човешката дейност . 

При човека излагането на естествена светлина значително подобрява съня му и го прави по-здрав 
и по-продължителен . Различните нюанси на цветовете, тяхната интензивност влияят на емоцио-
налното състояние и могат да се прилагат за подобряване както на самочувствието и настроение-
то, така също на когнитивните и творчески функции . 

Недостигът на светлина за по-продължително време може да доведе до депресивни състояния . 
Зимната депресия е признато заболяване . Тя представлява сезонно афективно разстройство и се 



168

ОбразОвание и технОлОгии

дължи на недостига на слънчева светлина през зимата . Дори 10 минути на ден престой на зимна слън-
чева светлина могат значително да облекчат симптомите на зимната депресия . 

При всички визуални изкуства, в това число при кабалетните – живопис, графика, при фотогра-
фията, киното и др . светлината е основен фактор, обективно формиращ творбата, но също така 
натоварен и с допълнителен символичен смисъл . Именно светлинните форми в произведението са ва-
жен критерий за оценяване уменията на автора, те определят във висока степен и смисловото пос-
лание на творбата, начина, по който тя въздейства и се възприема от зрителя . Не случайно, май-
сторските постижения на английския художник-живописец Джоузеф Търнър го правят известен ка-
то „художник на светлината“ .

По iii-ти аспект: светлината като смисъл 
Разкриването на смисъла за един обект е труден, продължителен, постоянно надграждащ процес . 

Толкова по-труден е този процес при изучаването на светлината, един от обектите с най-дълбоко, 
комплексно и съставно смислово значение . липсата на достатъчна яснота по въпроса се компенсира 
посредством използване на преносни значения .

В Български тълковен речник [1] за думата „светлина“ е отбелязано следното: 
„1 . спец . само ед . Във физиката – електромагнитно лъчение, с което наблюдаваният обект въз-

действа върху окото на наблюдателя; светлинни лъчи .
2 . само ед . Такова лъчение, изпускано от предмет . светлината на слънцето . светлината на лам-

пата . Изпускам светлина . Излъчвам светлина . силна светлина . слаба светлина . Жълта светлина .
3 . светещ предмет . Виждат се светлините на фаровете . Тук-там в нощта се мяркат светлини .
4 . Прен . Осветено пространство, осветеност . светлината на деня . светлината на стаята .
5 . Прен . само ед . За изражение на лице, очи и др . – одухотвореност, излъчване, радост, надежда . 

светлината на очите й угасна . Целият излъчваше светлина .
6 . Прен . само ед . Просвета, книжнина .
7 . Прен . само ед . Ден; утро . Цяла нощ чаках светлината .
8 . Прен . само ед . Надежда; радост . светлината на дните ми .
 y В нова светлина . с ново тълкуване .
 y хвърлям/хвърля светлина (върху нещо) . Разкривам, разяснявам .“

смисълът, все още ненапълно постигнат в науката, може да се търси в разбирането за свет-
лината, изразявано посредством житейското познание и вложено в думи и словосъчетания, добили 
устойчивост и специфично смислово значение . като примери в това отношение за доизясняване и 
разширяване на контекста към представените в тълковния речник могат да се добавят и да се раз-
глеждат смислово следните думи и изрази:

да про-свет-на,
про-свет–а, про-свети-тел, 
по-свет-ен,
свят-ост, свети-я, 
светъл ум, 
да хвърлим светлина върху даден въпрос, 
да извадим на светло,
светлина в тунела,
про-свет-на ми,
Ваша светл-ост,
свет-ла, свет–о-слав.
Всички те носят положителния смисъл на знание, информативност, искреност, виделина, ясно-

та, на нещо добро и красиво . светлината е атрибут на мъдростта . смисълът й се разкрива в трие-
динството истина – свобода – светлина .

В християнската религия изображенията на светиите се представят в ореол от светлина . свет-
лината е елемент при словесните описанията, а също и при художественото изобразяване, на съби-
тия с висок духовен заряд според евангелията .

слънцето, неговият изгрев и светлина, цикличността на движението му са придобили трайно 
смислово значение в живота, различните религии и езотеричното познание . 

Литература:
1 . Тълковен речник на българския език http://www .t-rechnik .info/home/search
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ACTIVE LEARNING THROUGH MOVEMENT 
Ruska Todorova Ivanova, Viktoria Dimitrova Nikolova 
„Dobri Chintulov“ Secondary school, Burgas 

Abstract: The lack of movement reflects negatively on the mental development of students . Children have a 
natural tendency to movement, it is a vital necessity such as eating, drinking and sleeping . Through physical activity 
they explore the world and study better . The activity itself stimulates nerve cells in order to transmit information . 
And if the child wiggles during school hours, this improves its development, because the body gets the needed oxygen, 
which keeps the child awake . until becoming 11-12 years old, children experience the inner need to move . Physical 
education classes are not enough . The breaks can improve the attention span, the students' behaviour and their 
success . The aim of this article is to raise the issue of active learning through movement and try to show how it can 
become an integral part of education in all subjects . Games are the most natural beginning of such kind of learning 
process . This requires them to be included in the system of educational work with students of i-iV class . 

Keywords: active learning, movement, learning process, game 

„Ако едно дете не се научава по начина, по който преподаваме, може би трябва да преподаваме, 
по начина по който то учи.“ 

Игнасио Естрада 

В световен мащаб се наблюдава засилващата и притеснителна тенденция към затлъстяване на 
човечеството . според световната Здравна Организация (сЗО) има глобална епидемия от наднорме-
но тегло и затлъстяване и то не само при възрастните хора, както беше преди време, а и при децата . 
По официални данни на организацията средно 10% от децата в света страдат от затлъстяване . В 
България статистиката сочи, че сред децата до осми клас между 13-18% са със затлъстяване или над-
нормено тегло, като най-лошото е, че с всяка изминала година тези показатели доста се увеличават . 
Децата в България заемат пето място по затлъстяване сред европейските си връстници . Затлъстя-
ването при децата може да доведе до сериозни заболявания като диабет тип 2, високо кръвно наляга-
не, наличие на високи нива на холестерол . Освен това детето може да има и психологични проблеми, 
заради подигравките и отхвърлянето му от страна на неговите връстници . 

Българските деца са водещи и в класацията за липса на движение . според статистиките 25 .7% от 
децата у нас прекарват свободното си време пред компютрите, вместо да излязат навън . За днеш-
ните ученици боравенето с новите технологии е като втора природа – те са родени с нея! Това оз-
начава, че традиционните методи за обучение работят все по-неефективно . Изискванията на вре-
мето и обществените нужди, изключително бързото развитие на информационните и комуника-
ционни технологии поставят на дневен ред пред българските образователна система и училище аб-
солютната необходимост от нов тип обучение, промяна на учебни програми, учебници, учебни по-
магала, способи и средства, прилагането на нови и различни стратегии на преподаване . Нещо повече 
пред съвременното обучение стоят за решаване редица сериозни въпроси като застъпването все по-
вече на проблемното и развиващо обучение, интегративност на знанията, поставянето на ученика 
в активна и творческа позиция, за сметка на механичното възпроизвеждане на запомненото . Децата 
искат да могат да взаимодействат с всичко . Играта и движението са идеален начин за решението на 
този проблем . Това налага те да бъдат включени целенасочено в системата на учебно-възпитателна-
та работа с учениците от i-iV клас . 

малкото дете е на етапа на сензорно-двигателно развитие: би било абсурдно да го обучаваме, ка-
то го караме да седи на едно място, без да има възможност да се движи, да пише буквите или думи-
те, да ги мести както пожелае, да ги разделя на части и отново да ги сглобява, да борави с тях през 
цялото време . За да не се прекъсва връзката между движението и обучението, то се трансформира в 
“обучаваща игра“ или “игрово обучение“ . Тези форми на обучение са особено необходими и са с доказа-

Руска Тодорова Иванова, Виктория Димитрова Николова 
СОУ „Добри Чинтулов“, гр. Бургас

АКТИВНО УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
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на ефективност при малките ученици . Движението няма за цел да превърне ученето в игра, а да се из-
ползва играта в полза на ученето (обучението) . 

Главна предпоставка за възприемане на учебния материал е вниманието . много важна стъпка в 
часовете е привличането и задържането на вниманието от страна на учителя . Играта е един от на-
чините за успешно привличане на вниманието на децата . Тя подпомага и творческия процес . Тръгва 
от любопитството, преминава през въображението и интуицията, докато детето постигне жела-
ния резултат в края й . 

Учебните дейности трябва да стимулират мисленето и действието, да ангажират активно 
ученика, да го подтикват към изразяване на оригинални идеи, които да развиват интуицията му . 
Играта поражда емоции . Емоциите са “преживявания, породени от мислещия“ [3] . При децата в на-
чална училищна възраст емоциите са двигател на всички дейности . Емоционалната възбуда повиша-
ва равнището на изпълнение на задачите . Известна степен на емоционално възбуждане може да по-
могне за изпълнение на по-леки задачи и да попречи при изпълнение на по-трудни задачи . При емоцио-
нално зависещо научаване и учене, позитивните емоции имат по-силен ефект върху паметта, от-
колкото негативните . 

Предоставянето пред децата на възможност за движение в ученето води до по-бърз преход от 
реалния към въображаемия свят и развива способност за преживяване на интерес . Движението е мо-
щен фактор, обединяващ и отразяващ въздействието върху цялостната личност на детето и не-
говите творчески контакти с околната среда . като основна доминираща дейност то навлиза във 
всички звена на педагогическия процес, обагря го със своята емоционалност, изменя мотивацията в 
неговите звена, диференцира дейностите, стимулира активността на детето . Движението поста-
вя в единство възпитателните и образователните задачи при педагогическото въздействие и съ-
действа за цялостното формиране на детската личност . 

Играта като водеща дейност в детското развитие прониква по различен начин в педагогиче-
ския процес . Тя пряко опосредства всички компоненти на възпитанието и обучението като педаго-
гически явления . В учебната дейност тя присъства като мотивация, похват, метод и форма на обу-
чение . Интегрира и диференцира възпитателните и образователни задачи; стимулира мисловната 
дейност и творческото въображение; активизира личния опит в прекия учебен процес; създава от-
ношение към оценката . Чрез движение учителят реализира редица възпитателни задачи, свързани с 
общоразвиващите му функции – оптимално педагогическо общуване, мотивация за учене, творческа 
активност в учебния процес, колективизъм, желание за учене . 

Движението стои в основата при работата в екип, а тя е една от „основните характеристики 
на съвременния модел на образованието“ [4] . Тя учи преди всичко на колегиалност, гъвкавост, дове-
рие, отговорност, отдаденост, сътрудничество, приспособимост към различни ситуации и различ-
ни характери . Тя показва на малките ученици как заедно да откриват правилното решение на пробле-
ма и как чрез индивидуалните умения и усилия да допринасят за общото благо и просперитет . При 
работа в екип се създава стабилна среда, в която недостатъците на едни се компенсират от умени-
ята на други . Именно тази симбиоза е предпоставка и гаранция за успех . Работата в екип учи младия 
човек да се адаптира, да приема чуждото мнение и чуждите идеи . Чрез този тип дейност учениците 
имат възможност да се обогатят, самоусъвършенстват и да научат нови неща чрез идеите на оста-
налите в екипа . Екипната работа успява лесно да интегрира учениците със сОП, те също се включ-
ват в екипа и работят заедно с връстниците си . Това им помага да се чувстват равни, а не различни . 
В Декларацията от саламанка, подписана от участниците в световната конференция „Образова-
нието на хора със специфични образователни нужди: достъп и качество“, организирана от ЮНЕскО 
и проведена в Испания от 7 до 10 юни 1994 г се казва, че „всяко дете има основното право на образова-
ние и трябва да получи възможност да достигне и овладее приемливо ниво на знания“ [6] . Освен това 
„всяко дете има уникални качества, интереси, способности и образователни потребности“ [6] . Об-
разователните програми трябва да се създават така, че да вземат под внимание широкото разноо-
бразие на тези качества и потребности . В тази Декларация се казва също, че „децата със специални 
образователни потребности трябва да имат достъп до обикновените училища, които да им осигу-
рят педагогика, насочена към детето и неговите нужди“ [6] . Обикновените училища, ориентирани 
към включване на такива деца, са най-ефективното средство за борба с дискриминационните отно-
шения – те създават гостоприемна общност, изграждат толерантно общество и постигат образо-
вание за всички . Нещо повече – те осигуряват действено образование за мнозинството от децата и 
подобряват ефективността и в крайна сметка рентабилността на цялата образователна система . 
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Точно това е и същността на интеграцията на децата със специални образователни потребно-
сти – да учат в масово училище, заедно със своите връстници, обградени от достъпна и подкрепя-
ща среда и съобразено с техните възможности обучение, индивидуални образователни програми, ре-
сурсно подпомагане, специалисти, дидактически материали, помагала и т . н . 

Проектният метод е един от пътищата, чрез който можем да превърнем училището в желана 
за ученика територия . Учещите се разширяват познанията си по конкретна проектна тема, но ос-
вен това развиват някои свои личностни качества от социално значение . Предпоставка за това е ра-
ботата в екип, където ученикът се учи да излага аргументите си, да отстоява позицията си, но съ-
що така да бъде толерантен, като изслушва партньора до себе си . Проектната работа изисква ини-
циативност, точно планиране на действията и добра организация . В нея могат да се включат всич-
ки ученици, дори и пасивните в час и учениците със сОП, което ще доведе до повишаване на моти-
вацията за работа, интелектуално любопитство, емпатичност и психическо здраве . При използва-
нето на проектното обучение се очертават следните предимства: 

 y дава се изключителна възможност на учениците да са в центъра на процеса на обучение като 
активни участници и откриватели на нов опит и познание, а на учителите – да са съветни-
ци и помощници, които създават подходяща учебна среда за самостоятелна и творческа рабо-
та на учениците; 

 y повишават се качеството на образователния процес и мотивацията за учене; 
 y учениците задълбочават знанията си по конкретна тема; 
 y планират работата си, съобразно с набелязаната цел; 
 y работят независимо и в екип; 
 y съзнават своите силни и слаби страни; 
 y носят отговорност за изпълнението на поставената задача; 
 y решават проблеми и преодоляват конфликти . 

В резултат на казаното до тук може да се направи изводът, че проектно-базираното обучение 
заздравява все още слабата връзка между теорията и практиката, между класната стая и реалния 
живот . методът се превръща в съществена необходимост за образованието, без която то не може 
да изпълни основната си цел, а именно да подготви учениците за живота след училище . 

съществуват различни опити за класификация на методите на обучение . според П . Петров ос-
новните методи на обучение са следните: 

 y устно изложение на учебния материал; 
 y беседа; 
 y работа с учебник и учебна тетрадка; 
 y наблюдение; 
 y демонстрация; 
 y упражнение . 

Тук е мястото да допълним и метода ДВИЖЕНИЕ и да покажем приложението му . 
Ето как, третокласниците от сОУ „Добри Чинтулов“ гр . Бургас, учат и се забавляват с движе-

ние, гонят скуката от час и се обучават по различен и интересен за тях начин, неусетно: 
1 . Всички знаем, колко важна е диктовката в езиковото обучение, било по роден или чужд език . 

Всички я ползваме, за постигнем различни образователни цели . Диктовките, обаче носят негатив-
ни тревоги на учениците . Дори и тези, които пишат сравнително грамотно не ги обичат, поради 
ред причини, като най-главните са все още неизградената им самоувереност, различната скорост на 
писане при различните ученици, страх от грешки и др . Нарича се RunninG или RACinG diCTATiOn 
(Бягаща или състезателна диктовка) . Неин автор е един млад ирландски учител PETER LOFТuS и я 
използва в езиковото обучение на своите ученици по английски език . 

Изпълнението не е трудно, вълнуващо е, има игрови и екипен елемент . 
В какво се състои технологията на т .н . „състезателна диктовка“ . Това е екипна дейност за оп-

ределен период от време – 5-10 мин . Екипът може да се състои от двама или повече участника . Пред-
варително те трябва да си раздадат ролите (пишещ/четящ) . Тези роли не са постоянни – те се раз-
менят в процеса на работа . 

Ролята на учителя: 
 y Подбира на диктовка и определя критерии за оценяване (бързина, култура на поведение, прави-

лен спелинг на изречение, минимум грешки) . 
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 y Разделя диктовката на смислови части (словосъчетания, изречения, кратки абзаци), номери-
ра частите (може да са номерирани разбъркано, а не по смисловата линия на текста), принти-
ра и разрязва . 

 y Залепя частите на различни места в класната стая или в двора, ако е решил да проведете часа 
на открито . 

 y Определя екипите (чрез томбола, по азбучен ред, по желание на учениците и т .н .) . 
 y На всеки екип раздава листчета с номера – толкова, колкото са частите на диктовката . Раз-

бърква ги . Обяснява правилата . 
Работа на учениците: 
 y Учениците трябва да се договорят за реда на пишещия и четящия (кой ще започне да пише 

пръв и кой ще бъде втори) . 
 y При даден старт от учителя, първият четящ тегли листче с номер на част от диктовката . 

Неговата задача е да намери в стаята (може и на двора) тази част от текста, да я прочете, да 
се опита да я запомни, да се върне при съотборника си и да му я продиктува . 

 y Пишещият записва това, което му диктува четящият, а след това си разменят ролите – че-
тящият става пишещ, а пишещият – четящ и нещата се повтарят: тегли се листче, търси 
се текст, диктува се, сменят се роли и така до края . 

 y В края на диктовката, трябва да я прочетат заедно и да обсъдят правописа . Ако частите са 
разменени, трябва да сглобят цялостния текст . 

При „Бягащата диктовка“, намират приложение и новите технологии . Всяка част от диктовка-
та може да бъде скрита зад QR код . Учениците трябва да намерят местоположението на някой код, 
да го сканират, да го прочетат и да го продиктуват на съученика си . Децата със сОП с желание и ин-
терес участват в „Бягащата диктовка“ . Чувстват се равноправни в екипната работа . 

2 . Джъмпидо – одобрен от мОН български образователен продукт, който прави учениците ак-
тивни участници в учебния процес, а ученето – забавно и приятно . Той събира в себе си набор от иг-
ри по математика за начален етап, като за тяхното успешно решаване ангажира не само ума, а и ця-
лото тяло на ученика . Играта съчетава знанията и движенията, а това е доста актуално в съвре-
менния обездвижен свят . Задачите се прожектират в класната стая под формата на интерактив-
на игра . Две деца излизат на дъската и застават пред сензор, засичащ движенията, чрез които дават 
своите отговори . Така например, за да намерят липсващата цифра от дадена редица с числа, трябва 
да изпъват ръце напред и да спукат всички балони, в които се съдържа грешен отговор . В зависимост 
от материала учениците имат възможност да работят в екип или да се състезават . Jumpido превръ-
ща събирането и изваждането в забавление, когато ги съчетае с една от любимите игри на децата от 
първи до четвърти клас – футбола . Целта им е да преместят топката до верния отговор . скачат, 
за да се движи тя нагоре, и клякат, за да отиде надолу . В момента, когато топката е на правилното 
място, ритат силно и отбелязват гол . с всеки правилен отговор учениците се приближават все по-
вече до купата на успеха . Всяка игра продължава малко повече от две минути, за да могат всички уче-
ници да вземат участие в рамките на един учебен час . 

Обучението чрез движение привлича вниманието на децата и провокира интерес към предмета . 
Ако ученик изпитва затруднение с някоя задача или даде грешен отговор, системата автоматич-
но генерира друга, по-лесна . Обратното е за напредналите . Техните задачи стават по-трудни, за да 
поддържат любопитството им към материала . 

Jumpido развива: 
 y концентрацията, вниманието, бързото смятане и бързината на реакциите . 
 y Работата в екип – В игри като балоните и таралежите, учениците трябва да играят по двой-

ки, което дава шанс на учителя да проследи как работят в екип, дали и двамата взимат учас-
тие, как постигат синхрон . По този начин те усъвършенстват своите качества: умения за 
работа в екип, лидерство . Всеки ученик се старае да постигне добри резултати и да бъде кон-
курентен сред съучениците . Да си най-желан партньор, заради възможностите, които имаш е 
чест и привилегия . Работата в екип стимулира по-слабите ученици да постигат успехи . 

 y състезателния дух – При игри, като футбола състезателният дух е на много високо ниво и 
учениците преодоляват поривите си да подсказват, тъй като се състезават . 

 y сръчност – Учениците стават все по-сръчни, успяват сами да се ориентират в менюто на иг-
рата и сами да стартират игра, както и да записват резултатите от играта си, които изли-
зат в края на всяка игра (време и точки) . 
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 y Физическата активност – Не е достатъчно само бързото решение на задачата . Ученикът ня-
ма как да остане пасивен, до правилния отговор се достига с клякане, скачане, размах на ръцете . 

 y Толерантност и уважение – Във всяка игра участват двама, останалата част от класа пасив-
но наблюдава и стиска палци на своя фаворит . Публиката не вдига шум и не разсейва участни-
ците, защото всеки е бил на тяхното място и знае колко е важна концентрацията в играта . 

Фигура 1. Използване на Джъмпидо в часа по математика 

3 . Вее-Воt представлява забавна и пpивлeкaтeлнa poбoтизиpaнa игpaчкa . Дeйcтвиятa нa poбoтa-
пчeлa мoгaт дa бъдaт пpoгpaмиpaни тaкa, чe тoй дa извъpшвa oпpeдeлeни движeния . Зaдaчитe, кoитo 
изпълнявaт учениците c Вее-Воt, ca пpидвижвaнe дo oпpeдeлeнo мяcтo – цeл въpxy пpeдвapитeлнa paз-
чepтaнa мpeжa oт квaдpaчeтa c paзмepи 15x15 cм . Teзи мaкap и cтaндapтни зaдaчи мoгaт дa бъдaт и 
твopчecки, aкo ce въвлeчe yчeникът в дeйнocти пo cъздaвaнe нa пaнa c изoбpaжeния, cвъpзaни c yчeбни-
тe пpoгpaми пo пpeдмeти, кaктo и c измиcлянe нa нoви зaдaчи . Пчелата намира приложение във всич-
ки учебни предмети, става верен помощник на учениците при усвояване на трудния учебен мате-
риал . Развива пространственото мислене, ориентацията, работата в екип . с нейна помощ лесно се 
осъществяват междупредметните връзки . 

Тук също са приложими QR кодовете . Ако въпросът е скрит ученикът трябва да разкрие кода, да 
прочете въпроса, бързо да помисли какъв е верният отговор и да програмира пчелата до него . 

Фигура 2. Програмиране на Bee-Bot и сканиране на QR код 

Извод: 
АкТИВНОсТ (ДВИЖЕНИЕ) и УЧЕНЕ – Преподаването трябва да въвлича учениците в активно 

строителство на знанията . Предпоставка е постановката, че ученето изисква движение и дейст-
вието изисква учене . 

Активизацията трябва да е съсредоточена върху 3 типа познавателни процеси: визуален, слухов, 
кинестетичен . много учебни методи активират само един тип . „Активацията“ изисква да се преос-
мисля концепцията за обучението и то да се основава на всички типични за него видове активност: 
общуване, изследване, познание, практическо приложение, движение . 

Известни са изследвания [7], които доказват, че човек усвоява различно количество информация 
за едно и също време: при слушане – 10%; при гледане – 20%; при слушане и гледане 40-50%; при актив-
но участие – 80-90% . 
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кредото на интерактивност с движение се изразява в следното: 
 y Това, което слушам, го забравям напълно; 
 y Това, което слушам и наблюдавам, го запомням донякъде; 
 y Това, което слушам, наблюдавам и обсъждам с други, започвам да разбирам; 
 y Това, което слушам, наблюдавам, дискутирам и правя, ми дава знания и умения . 

констатации: 
 y учениците приемат с желание практическите задачи; 
 y проявяват изобретателност; 
 y подхождат творчески; 
 y влагат старание; 
 y забавляват се в обучението; 
 y по-добре разбират мненията на другите; 
 y непринудената обстановка при изпълнение на задачите им позволява да общуват помежду си, 

да обменят идеи, да работят в екип; 
 y учениците се преобразуват от пасивни получатели на чужди знания в активни конструктори 

на тяхното собствено или чуждо знание; 
 y учител и ученици се забавляват в обучението и взаимно се учат . 
 y активно творят знания . 

И все пак „ . . .всичко е игра и нищо не е само игра .“ /калмо кру/ 
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Abstract: The present article exposes the audience to the benefits that the site edu Buncee provides for foreign 
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some practical applications of edu Buncee in project-based activities and creative learning in English language 
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Buncee [1] e забавен и лесен за използване web базиран инструмент, с помощта на който учители 
и ученици от цял свят създават електронно учебно съдържание с цел учене в класната стая и извън 
нея . Върху едно работно дигитално платно, посредством инструментите на Buncee лесно могат да 
се конфигурират разнообразни учебни ресурси, включващи в себе си изображения – лични или от Ин-
тернет, предоставени от сайта стикери, анимации, графики и фонове, текст, видео и аудио файло-
ве, както и поставени от потребителите препратки към други учебни материали чрез хипервръз-
ки или вграждане на pdf файлове . крайните продукти, наричани общо в краткост „бънсита“, могат 
да бъдат публични или лични, да бъдат споделяни от учители и ученици в облак или чрез електрон-
на поща, както и широкодостъпни, посредством споделяне чрез социалните медии . Още сайтът да-
ва опция за изтегляне и съхраняване на крайните продукти като png, pdf и zip файлове върху работ-
ния компютър . 

следствие моята учителска практика с платформата и инструментите на edu .Buncee .com . от-
читам следните ползи и преимущества, които те дават в полза на езиковото обучение:

 y улеснява възприемането на учебно съдържание – дава допълнителни визуални и слухови опори;
 y обогатява интериора на класната стая посредством създаване на различен вид ‘props’;
 y подпомага развитие на 4-те езикови умения – слушане, четене писане, говорене;
 y ангажира и мотивира учениците – лесен и забавен инструмент, богато разнообразие от краси-

ви фонове, стикери и анимации;
 y стимулира и развива творческото мислене и учене чрез правене – учениците изработват бън-

сита, които могат да бъдат под формата на дигитален постер, електронна картичка, елек-
тронна книжка, мултимедийна презентация, електронни флаш карти и др .; 

 y идеален инструмент за проектно-базирано обучение и изработване на проекти;
 y развива т .н . „soft skills“, или уменията на 21-ви век – дигитална грамотност, работа в екип, съ-

трудничество;
 y идеален инструмент за организиране на дигитално портфолио на учениците и персонифици-

ране на учебно съдържание;
 y идеален инструмент за организиране на дигитална и огледална класна стая (flipped classroom);
 y защитено учебно пространство, филтрирано учебно съдържание според Creative Commons ли-

ценз;
 y всяко бънси може да бъде съхранено като файл и използвано за направата на други авторски ре-

сурси за обучение (като се добавят и други инструменти) – тестове, речници, книги, дори 
учебници .

В нашата класна стая по Английски език Buncee присъства изключително активно през последни-
те две години . с него моите ученици и аз изработваме учебни материали – постери, книги, граматич-
ни табла, флаш карти, електронни картички, презентации с цел постигане на по- добра нагледност 
и улесняване степента на трудност на учебния материал . Изготвените с Buncee учебни ресурси раз-
печатваме на хартиен носител и използваме за обогатяване на интериора на класна стая (фиг . 1) . То-
ва дава необходимите визуални опори (props), които учениците да ползват в ежедневната си работа . 

Фигура 1. Визуални опори

сайтът подпомага работата ми на езиков учител за развиване на четирите основни езиковите 
умения на учениците (слушане, четене, писане и говорене) по един много иновативен и забавен за де-
цата начин . Нека кажа първо, че сайтът позволява всеки един написан текст върху дигитален про-
дукт бънси на английски език да бъде чут, след щракване върху него, т .е . има вграден генератор от 
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текст към звук . Това дава допълнителната възможност учениците не само да прочетат, но и да чу-
ят текста, което е една допълнителна слухова опора и подпомага тяхното слушане с разбиране и 
правилно произношение при четенето му . Ето защо намирам Buncee особено удачен инструмент за 
изработване на електронни флаш карти, които да съдържат картинка, текст и звук (фиг . 2) . 

Фигура 2. Електронна флаш-карта

Възможността да се вгражда видео и аудио фалове и използването на хипервръзки прави дигитално-
то бънси един добър ресурс, с който учителят може да обърне класната стая (Flipped classroom) – т .е . да 
изнесе учебния процес извън реалните стени на училището или да направи тип смесено обучение (Blended 
learning) като улесни връзката на ученето в клас и самоподготовката на ученици в техните домове . 

Това, че инструментите на Buncee са много лесни и интуитивни за използване, дава възможност 
дори на малките ученици от начален курс на обучение бързо и лесно да създават свои авторски бън-
сита . Те са привлечени и мотивирани за работа с Buncee още и от голямото разнообразие на фонове, 
красиви и забавни шрифтове, клипарти, анимации (под защитата на Creative Commons license), кои-
то сайтът им предоставя да ползват . От друга страна в платформата на edu Buncee учителят мо-
же да организира виртуална класна стая и възлага творчески задания на учениците, да проверява, ко-
ментира и оценява тяхната работа онлайн, като им дава своевременна обратна връзка .

Фигура 3. Виртуална класна стая

Фигура 4. Обратна връзка

Една от новите полезни черти на сайта е, че учителят и учениците имат възможност да под-
бират части от бънсита на свои съученици и партньори и да ги включва в една обща презентация . 
Това прави възможностите за работа е екип и сътрудничество още по-големи при проектно-базира-
но обучение . 
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През изминалите 2 години моите ученици и аз използваме платената версия EduBunce Plus license 
[2] . За един клас (за 25 ученически акаунти цената възлиза на стойност от 80 щатски долара годиш-
но), но поради факта, че съм първият и единствен български учител – амбасадор, моето училище 
ползва услугите на сайта съвсем безплатно . Това ни позволи през учебната 2014/2015 година в наши-
те занятия по проект „Успех“ да реализираме няколко международни интердисциплинарни проекта 
в платформата на eTwinning като използвахме създаването на бънси за различни проектни цели . Уче-
ниците изработваха чрез бънси:

 y поздравителни коледни картички [3] [4];
 y презентации [5];
 y електронни книжки [6] ;
 y флаш карти към своите учебници [7];

През изминалата учебна 2015/2016 г . третокласниците от нашето училище си сътрудничиха с 
ученици също в трети клас от Ню Йорк, сАЩ по глобален проект “Buncee Buddies digital pen pals“ [8] . 
В рамките на този проект учениците твориха свои 

 y дигитални истории посредством Bucee, разказвайки за себе си и своите семейства, предпочита-
ния, за страната, града и училището, в което учат [9] .

Учениците от двете партньорски училища отбелязаха през месец април Деня на Земята като ви-
зуализираха своите идеи за нейното опазване посредством бънси презентации включващи авторови 
видеа и снимки на ръчно изработени от тях продукти [10]  . 

своите дигитални истории българските и американски ученици споделиха и на конферентна 
скайп връзка [11] между класовете . 

Фигура 5. Конферентна връзка

Поради липсата на извънкласни дейности по проект „Успех“ през учебната 2015/2016 година, дей-
ностите на моите ученици по двата интердисциплинарни проекта бяха интегрирани в часовете по 
английски език, изобразително изкуство, технологии и час на класа . Това доказва, че ресурсите на сай-
та edu .Buncee .com . могат да бъдат успешно използвани в класната стая и за нуждите на учениците 
по различни учебни предмети, което се подпомага и от възможността за писане на кирилица . 

Ето защо, за да направя достъпа на българските учители до този ценен за образованието ресурс 
по-лесен, съм изготвила кратък наръчник на български език [12] . В него съм дала примери за различни 
класни и проектни дейности, споделила съм богат набор от бънсита – мои и на моите ученици, дала 
съм моя модел на обърната класна стая с Buncee, направила съм препратки към постове по настояща-
та тема към моя професионален учителски блог „ Използване на нови технологии в езиковото обуче-
ние“ [13], както и към професионалния блог на Buncee . [14]

Фигура 6. Наръчник за учителя
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като заключение нека кажа, че възможностите на edu .Buncee .com . за образованието постоянно се 
обогатяват и подобряват . Buncee, освен че е web приложение, то вече добре работи с таблети с iOS, 
Win10 и Android . В началото на 2016г . беше реализирано buncee мобилното приложението за iOS на-
лично в iTune, а в началото на 2017г . се очаква да бъде пуснато в Google Play и мобилното приложение 
за Android . Очакват се нови подобрения и относно съвместимостта на Buncee с Google Classroom, но-
ви подобрения в мениджмънта на дигиталната класна стая, свързани с функционирането на учени-
ческите акаунти . 

Източници:
1 . https://www .edu .buncee .com/ 
2 . http://bit .ly/bunceeplan 
3 . http://bit .ly/e-cards1 
4 . http://bit .ly/e-card2 
5 . http://bit .ly/bunceepresent 
6 . http://bit .ly/bunceebook 
7 . http://bit .ly/e-dictionary 
8 . http://bit .ly/BunceeBuddiesblog 
9 . https://www .edu .buncee .com/buncee/v2/530202 
10 . https://www .edu .buncee .com/buncee/v2/606340 
11 . https://www .edu .buncee .com/buncee/v2/653541 
12 . http://bit .ly/bunceeguid 
13 . https://rosesunrise65 .wordpress .com/ 
14 . https://www .buncee .com/blog/category/education/ 
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ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТ „ДА СЕ ХРАНИм РАЗУмНО!“ 

GLOBAL EDUCATION WITHIN THE „WE EAT RESpONSIBLY!“ pROJECT 
petya Borisova Yordanova 
Mihail Lakatnik primary school, Burgas
Bulgarian Blue flag Movement, pomorie

* Авторите изказват благодарност към научен проект „Глобалното образование чрез проект „Да се 
храним разумно!“, за частичното финансиране на настоящата работа.

Abstract: Food is central to our lives; and this in many more ways than the action of eating to get our brains 
and bodies working . Food is a great connector between people and even between societies as very diverse food 
products and recipes travel the world . Less known is that the way we produce trade and consume food is key to 
all global challenges humanity faces . Our decisions about food are directly influencing the health of the planet 
(water, land, ecosystems, biodiversity, energy use), climate change, poverty reduction, further development, and 
population growth and public health . This is Global education .

it is crucial to empower youth to be active and responsible actors of our food systems . naturally, it starts with 
food consumption choices and with several questions: what do i eat, how much do i waste, where does my food come 
from, how was my food produced and by who, and what are the diverse impacts on people and the planet? Looking 
for answers is an extremely thrilling and eyes-opening journey . And consciously looking and experiencing other ways 
of consuming are exciting steps to make a difference to the world straight from the place where we stand . 

The pilot project „We Eat Responsibly“ is the first attempt in the Eu to build a school program that addresses 
the crucial issue of food consumption . Through an action-oriented pedagogical methodology, the 7 steps Eco-
school methodology youth develop critical thinking, knowledge, skills and attitudes to become global citizens and 
challenge themselves to adopt new food behaviour patterns .

Keywords: responsible consumption, global education, critical thinking, action oriented, methodology
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Населението в световен мащаб нараства бързо и до 2050 г . със същата планета ще трябва да из-
хранваме почти четири пъти повече хора, отколкото век по-рано . От тази гледна точка храната 
вече не е просто личен въпрос . Изборите, които правим за нашата храна, оказват преки или косвени 
последици върху климата, върху използването на ресурси като вода и земя, и върху способността на 
хората да се изхранват и да живеят достоен живот тук и отвъд граница . 

как нашите ежедневни действия могат да помогнат за опазване на околната среда, да зачитат 
човешките права и да подобрят благосъстоянието на обществото? По какъв начин този въпрос се 
отнася до нашата храна?

Пилотният проект „Да се храним разумно!“ е първи опит в Ес да се изгради училищна програма, 
която разглежда ключовия въпрос за отговорно потребление на храната . Чрез педагогическа методо-
логия, ориентирана към действие, чрез методологията на 7-те стъпки на Програма „Екоучилища“ се 
развива критично мислене, знания, умения и нагласи, възпитават се граждани на света, пред които е 
предизвикателство за приемане на нови модели на поведение и хранене .

Основните цели на проекта са:
 y да допринесе за мобилизирането на младите хора да разберат по-добре взаимосвързания свят, 

в който живеят, да бъдат мотивирани и квалифицирани, за да предприемат действия в полза 
на глобалния проблем за отговорен начин на хранене в новите държави членки чрез програма за 
глобално образование, ориентирано към действия в училищата и детските градини и сред ши-
роката общественост;

 y да помогне на учителите да интегрират тези въпроси в преподаването на учебните програми; 
 y да развива критичното мислене на учениците, да им даде възможност да предприемат дейст-

вия и да се повиши информираността на родителите и по-широката общност .
Основните приоритети и дейности по проекта са:
1 . Засилване на знанията и капацитета на кандидатите-партньори чрез обучения по интегри-

рано глобално образование и устойчиво потребление на храни, обучение и насоки по програма dEAR: 
development education and awareness raising – Развитие на образованието и ключовите компетенции .

2 . Осъществяване на училищна програма по въпросите на устойчивото хранене чрез организиране на 
работни групи на национално ниво, чрез програмни средства и база данни на образователни източници .

3 . Укрепване на знанията и уменията на учителите и възпитателите чрез обучения, събиране на 
добри практики, участие в EYd 2015-Европейски Форум, споделяне на наученото от проекта .

4 . Изпълнението на програмата в училищата, следваща 7-те основни стъпки по програма „Екоу-
чилища“:

 y чрез създаване на ръководен екип;
 y чрез учебния план на работа;
 y преглед на ситуацията, план за действие;
 y комуникация;
 y кампания за действие;
 y екокод за хранене .

5 . Достигане до родителите и широка общност чрез местни дейности, интернет страница, со-
циалните медии .

Темата на проекта засяга болезнени и жизненоважни за решаване проблеми с храненето на подра-
стващите, а интернационалното измерение на работата в партньорство с организации от още 8 
европейски държави обогатява всички нас с нови идеи и похвати за справяне с тях . 

Проектът „Да се храним разумно!“ подкрепя Екоучилища от девет страни членки на Ес в изслед-
ването на начини за по-отговорен избор на храна . Защото нашите избори могат да променят све-
та към по-добро . 

Основни акценти в дейностите ни са:
1 . Образование за устойчив начин на живот
Заедно с темите за разумна консумация на храна, учителите въвеждат в класните стаи най-не-

отложните световни проблеми, за да предизвикат съвместното създаване на нови, отговорни реше-
ния за нашето ежедневие . 

2 . Учениците – двигател на промяната
Активни ученици изследват връзката между глобалните и местни теми . Промяната на нещо 

малко в нашия квартал може да окаже огромно въздействие в глобален мащаб .
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3 . Дейни родители
Родителите са главни участници, когато става дума за разумно хранене у дома .
4 . Въвличане на местната общност
хранителни експерти, готвачи и активисти, фермери и политици са в подкрепа на училищната 

дейност .
5 . споделяне на вдъхновението
Екоучилищата и екипите на проекта в деветте участващи държави споделят своите добри 

практики и опита на вдъхновяващи личности от сферите на образованието и храненето .
6 . Публикуване на материали
За да работим по темите за разумното хранене за всички възрасти, ние създадохме методология, 

уроци и публикации за това, как нашата храна променя света . 
В цифри и факти, нашият проект включва:
• 1800 учители, които проучват връзките между производството на храни, промените в обще-

ството и околната среда и качеството на нашия живот .
• 550 европейски екоучилища, които реализират едногодишна образователна програма на тема 

отговорна консумация на храни .
• 65 000 ученици и 25 000 студенти, които проучват възможности за разумни промени в начина 

на хранене, както за себе си, така и в училищната и семейната общност .
През пилотната година на проекта от българска страна участваха следните учебни заведения: 

ЦДГ 2 „ханс к . Андерсен“, ОДЗ 12 „Радост“, НБУ „михаил лъкатник“, ОУ „Братя миладинови“ от гр . 
Бургас, ОДЗ „Детска радост“, ОДЗ „Приказка“ и сОУ „Пейо яворов“ от гр . Варна, ОУ „Йордан Йов-
ков“ – каварна, НУ “П . Р . славейков“ и сОУ „св . Патриарх Евтимий“ от гр . Пловдив, НУ „любен ка-
равелов“ – Нова Загора, сОУ „христо смирненски“ – хисаря и сОУ „св . св . кирил и методий“ – Бре-
гово . координатор на проекта за страната ни е Българско движение „син флаг“ .

Екипите по проекта преминаха през 3 двудневни обучения, едното с лектори от чужбина . Раз-
работена и тествана бе методология, предлагаща разнообразие от съвременни, интерактивни ме-
тоди, форми и образователни материали за изграждане у подрастващите на отношение и разумни 
действия не само в здравословен аспект, но и в глобален, свързан с въздействието върху света като 
цяло . към методологията предложихме сборник-разкази „Истории за храната“, където се предста-
вят основни глобални теми, свързани с намаляване консумацията на месо, използване на местни и се-
зонни плодове и зеленчуци, намаляване на биоразнообразието, справедлива търговия, хранителни от-
падъци, палмово масло и преработени продукти .

Учебните заведения осъществиха многобройни уроци, ситуации, дейности, разработиха ценни и 
оригинални материали, празнуваха успехите си с родителите и общността . 

Фигура 1. Как нашата храна променя света?

От направеното проучване в началото и края на учебната година се установи, че в началото 
всички учители възприемат разумното хранене като здравословно хранене и само 15% добавят и 
други глобални проблеми, докато след приключване на пилотната година всички достигат до извода 
и заедно формулират определението за разумна консумация на храна: „Разумната консумация на хра-
на означава да правим съзнателни избори по отношение на храната, която ядем, като вземаме под 
внимание здравословния, природосъобразния, политически, социален, културен и икономически ас-
пект при нашите решения, за да бъдат те в съответствие с основните и реални нужди на всички, 
като същевременно са с минимално въздействие и благотворни за планетата и подобряващи качест-
вото на живот на отделния потребител и на обществото като цяло .“
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Abstract: information from historical sources inform us about brilliantly development of ancient music in 
the land of Ancient Thrace and Ancient Greece . Music and dance occupy a central place in the lives of people 
in these lands . Music glorifies the only Thracian king, deity – Orpheus – creator of astrology and heroic metric, 
whose name is associated teaching „Orphism“ glorifying „self-mastery and immortality .“ With the action and 
the magical power of music Orpheus explains strictly rhythmical cycle in the universe . Historical development 
of society in the Balkans pushed to develop and improve artistic (in particular – musical and poetic) creativity, 
resulting in the Greek island of Lesbos in Vii – Vi in . BC . BC . occurs earliest artistic school whose representatives 
Terpander, alkenes and Sappho become creators etc . lyrical poetry . The preserved monuments music – melodies 
notated with letters used musical instruments myths of Orpheus and Apollo (described as human beings), talking 
about the role and functions of music in the lives of ancient Greek society .

Keywords: music, Ancient Thrace, Ancient Greece

Най-широко и блестящо развитие античната музика придобива в земите на Древна Тракия и Гър-
ция . Утвърдената робовладелска демокрация на Балканите и западна мала Азия съдейства за разви-
тието на художествения и духовния прогрес . Привнесените и частично асимилирани от древног-
ръцката и древнотракийската музика постижения на музикалното изкуство на по-старите близко-
източни култури, оставят своя отпечатък върху духовното им развитие . съвършенствата на ху-
дожественото творчество – поезия, театър, скулптура, архитектура, принадлежат към най-вели-
ките творения на човечеството, а източник за тяхното начало става народната митология, про-
славяща човешки образи и способности (например легендата за красотата и въздействащата сила на 
Орфеевия глас) .

От достигналите до нас доказателства от археологически паметници и съчинения на древног-
ръцките автори съдим за една част от музикалната култура на Балканите – тракийската . Още в 
„Илиада“ Омир говори за племената населяващи Балканския полуостров – одриси, гети, мизи, три-
бали известни под името „траки“, които след Троянската война хii-Xiв . се обединяват в „тракий-
ски държавни обединения“ [1] . сведенията от историческите извори ни информират за значението 
на музиката и танците в живота на хората по тези земи . музика и танци са веселели височайшите 
особи на царските пиршества, песни са прославяли успеха на тракийските войни, в музиката древни-
те траки са откривали магическата и сила да лекува . музика прославя единствения тракийски цар, 
божество – Орфей – създател на астрологията и хероическата метрика . с неговото име се свързва 
учението „орфизъм“, прославящо „самоусъвършенстването и безсмъртието .“ Орфизмът дава най-
точна конкретизация на строго ритмизираната цикличност във Вселената, която Орфей обяснява 
с действието и магическата сила на музиката . Постепенно обаче, през V-iVв . пр . хр . учението губи 
позициите си, въпреки че достига елемент на влияние в Древна Гърция .

Достигналите до нас съчинения на древните автори ни разказват за развитата музикална кул-
тура на траките, за първостепенната роля на вокалната музика представена от омайващите звуци 
на лиричната, напевна мелодия . Все още нямаме доказателства за инструменталната музика, докол-
ко тя е независима и необвързана с текста . Знаем обаче за разнообразния музикален инструментари-
ум използван от траките . Широко разпространени от струнните са седемструнната лира, подобна 
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на арфата китара, магадида, барбитон . От духовите използвани в различни случаи са флейтите – бе-
рекентийски (фригийски), мариандийски, тръстиковия сиринск . музикалните съпроводи са проти-
чали под звуците на ударните – тимпани и кимвали .

Историческото развитие на обществото ражда ново образовано малцинство на Балканите, кое-
то тласка към развитие и усъвършенстване художественото (в частност – музикално-поетично-
то) творчество, поражда нови мотиви в духовната сфера в резултат на което на гръцкия остров 
лесбос през Vii – Vi в . пр . хр . възниква най-ранната творческа школа, чиито представители Терпан-
дер, Алкей и сафо, стават създатели на т .н . лирична поезия . 

музикалните паметници – мелодиите нотирани с букви, използваните музикални инструмен-
ти, митовете за Орфей и Аполон (описани като човешки същества), говорят за ролята и функци-
ите на музиката в живота на хората от древногръцкото общество . Най-ранните свидетелства за 
това са откритията на остров крит – статуетки на свирещи изпълнители на струнни и духови 
музикални инструменти . 

Народните поети и певци, (аеди и рапсоди) са първите европейски професионални музиканти 
които възпяват подвизите на героите прославили родната земя . мелодиите изпълнявани от певци-
те аеди, вероятно са с речетативно-повествователен характер, а по-късно при рапсодите пеенето 
измества декламацията . В епичните песни, съпътстващи всекидневния живот на хората, певецът 
пее на фона на съпровождащия старинен струнен инструмент „форминкс“ (phorminx) или духови-
ят инструмент авлос описани от Омир в „Илиада“ и „Одисея“ . любовните произведения от този 
период на древногръцкото музикално изкуство са представени от сватбени и трапезни песни, кул-
тови песнопения, музика оглася Олимпийските игри . От изпълняваните в чест на бог Дионис оди на 
Пиндар (създателят на хоровата лирика) се развива жанра „дитирамба“ (хорови песни със съпровод на 
авлос) . Пиндар (около 522-448 г . пр . хр .) остава в музикалната история със своите тържествени нра-
воучителни песни, чиито диатонични мелодии са най-често в дорийски лад, а характерният за сти-
ха неравномерен метричен строеж съчетава различни размери . Известно е, че вокалните жанрове и 
форми са основните за гръцкото музикално изкуство . Едногласната хорова фактура се характеризи-
ра с пеене в унисон, като мелодията най-често е дублирана от инструментален съпровод . Паралелно 
с едногласното солово пеене, практика в Древна Гърция е едногласното хорово изпълнение . мъжките 
хорове са типичната формация, изпълняваща професионална музика . Възбуждаща патриотични чув-
ства, хоровата музика достига своя разцвет в спарта, през Vii-Vi в . пр .хр . Известен представител 
на спартанската школа, създател на военни хорови песни е Тиртей . 

 Най-значителният период във възхода на древногръцкото изкуство, V-iV в . пр .хр ., т .н . „класиче-
ски“ период, е ознаменуван от създадените в културната история на човечеството архитектурен 
шедьовър Акропол в Атина, скулптурните образци на Фидий, Поликлет и Праксител, феномените 
на древногръцката трагедия създадени от Есхил, софокъл и Еврипид . 

В развоя на древногръцкото изкуство, през следващите два века – iV-iii в . пр . хр ., настъпва нов 
етап известен като „елинистичен“ . През този период класическото изкуство търпи отстъпление 
от утвърдените традиции, а елинистичният период си поставя нови задачи . Той дава тласък в раз-
витието на професионалната практика, любителското изкуство се заменя със създаване на профе-
сионални музикални състави . Все повече се популяризира оркестровото музициране, в което се из-
ползат високите регистри на инструментите, все по-ценено е качеството на виртуозното солис-
тично изпълнение, а танцът, комичните сцени и акробатичните номера на фона на звучаща музика 
се обединяват от все по-популярния жанр на пантомимата . 

Тази разкрепостеност и отдалечаване от утвърдените норми на класическото изкуство пре-
дизвикват реакциите на консервативния Платон, по чието мнение единственото произведение от 
елинския период е одата на Пиндар . Той не възприема техницизма в изкуството и пледира за „връща-
не към ясния и строг стил на древногръцката класика .“

Важна област на античната музикална култура, която обяснява „съвършената система“ на гър-
ците е музикалната теория . Платон „поставя основите на гръцката теория за ладовете, разработ-
ва проблемите на общата и музикалната естетика .“ Елемент на античната гръко-тракийска музи-
кална система е нотацията . Древните гърци са ползвали два вида нотация – по-старата по произход 
инструментална и по-новата вокална нотация . Буквените знаци, с които си служи първата са заим-
ствани от гръцката и от древнофиникийската азбука, а втората приема само гръцки букви и запи-
са зависи от инструменталния звук и положението на пръстите върху струните на инструмента . 
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Наименованията на тоновете са свързани с апликатурата при свирене на китара (кифара) – т .е . но-
сят названието на струните и съответната пръстовка .[2] За разлика от интонацията, ритъмът 
не е фиксиран, а е за зависим единствено от ритъма на стиха, което е показателно за изключителна-
та обвързаност на мелодическото изложение с поетическия текст . 

Предвид на това, че античната гръцка и тракийската музика са предимно вокални, ролята на му-
зикалните инструменти се свежда до съпровод на мелодиите . Подходящи за музициране на лирични 
мелодии са струнните музикални инструменти – форминкс, лира и кифара, а от духовите инстру-
менти най-разпространени са Пан флейта и авлос . с наситения си и експресивен тембър авлосът е 
подходящ за съпровод на танците на гимнастическите състезания и в театралната музика .

През всички периоди на развитие на гръцката културна история учени и философи, изследовате-
ли и мислители – Демокрит, Питагор, Платон, Аристоксен, се занимават с проблемите на музикал-
ната теория и естетика . Великият мислител на античността Аристотел пропагандира възпита-
телния характер на музиката, акцентирайки върху нейното нравствено въздействие и художест-
вена ценност . „Аристотел системно разработва учението за етоса, т .е . за нравственовъзпитател-
ното въздействие на музиката, на различните ладове и жанрове .  . . .Аристоксен  . . .обобщава и систе-
матизира теорията за ладовете, ритъма и другите елементи на музиката . . . . Учението на гърците за 
човечността на музиката, за нейното познавателно и нравствено-възпитателно значение, за акус-
тичните, хармоничните и ритмичните закономерности, за синтеза на изкуствата и най-сетне са-
мите музикалнотеоретични понятия и други – всичко това става достояние на музикалните кул-
тури на много страни и народи през следващите векове и хилядолетия .“ [3]

Достигнали до съвремието техни научни трудове обясняват връзката на музиката, словото и 
танца, като единно изкуство, в което музиката е подчинена на словото и е зависеща изключително 
от него . Такова тълкование на синтеза музика, слово и танц дава терминът „Musike“, който по-късно 
в класификацията на Аристотел (ок . 284-322 г . пр . хр . излиза извън архаичната си философия и при-
добива смисъл на съвременното тълкуване на понятието „музика“ . Новите тенденции в древногръц-
ката музикална култура през елинистичния период – самостоятелно съществуване на инструмен-
талната музика, отново е дело на Великия Аристотел . 

В най-ранния период от древногръцката култура схващанията за действията и магическата си-
ла на музиката върху здравето и възпитанието на човека, намират своето обяснение чрез учението 
за етоса в съчиненията на Аристотел и Платон . мелодиите в дорийски и фригийски лад Платон пре-
поръчва за обучение на бъдещите войни, а неподходяща интонационна сфера за деца са мелодиите във 
фригийско ладово наклонение . 

Тълкуването на „магическата“ сила на музиката достига своя край с развитие на научното знание 
в областта на математиката и астрономията . 

кулминация в научното развитие настъпва в изследванията на древногръцкия философ и мате-
матик Питагор (Viв . пр . хр .) В световната музикална теория името на Питагор и неговите после-
дователи се свързва с откриване на „числовата стойност“ на интервалите, с което фактически се 
поставя основата на музикалната акустика . Великият математик доказва съвършеното благозву-
чие на изграждащите мелодическия строеж кварта, квинта и октава, ограничава ползването на тер-
ца и секста и не приема фонизма на дисонантната секунда . 

В обобщение, можем да очертаем основните достижения в древногръцката духовна култура . 
Ползвайки успехите на другите древни цивилизации, древногръцката достига най-високият връх в 
културното си развитие . От една страна тя възприема традициите на източното изкуство, от 
друга поставя основите на бъдещата европейска цивилизация, която векове напред ще се вдъхновя-
ва от богатото духовно наследство, запазило шедьоврите на древногръцката културна история . 
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РИТмИЧНИЯТ мОДЕЛ В ИЗКУСТВОТО – ХОЛОГРАмА НА ЕПОХАТА II 
(НАРОДНОТО СЛОВО)

RYTHMICAL MODEL IN THE ART – A HOLOGRAM Of THE EpOCH II
(THE LETTER Of THE fOLK SONG )
Liuba Atanasova Zlatkova
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Abstract: The report describes rhythm and rhythmical models of different arts as an information about 
the epoch, nationality, traditions, history and human development . it assumes that the models are condensed 
knowledge about the development of human consciousness and a reflection of human thought . This understanding 
gives us a reason to speak about the rhythm as a cycle, which assumed in a small piece all the human knowledge 
just like a hologram . The elements of the folk poetic words are considered as a part of the life cycle and the rhythm 
and rhythmical models of the folk song present the human life .

Keywords: rhythmical code, rhythmical model, hologram, folk poetic words

В изложението се разглеждат различните изкуства през призмата на ритъма и ритмичните им мо-
дели . Предполага се, че ритъмът и ритмичните комплекси в което и да е изкуство са проекция на чо-
вешкото развитие, съдържат елементи на историческото му битие и отразяват националните чер-
ти на народа, който го е създал . Прави се предположение, че моделите са кондензирано знание за разви-
тието на човешкото съзнание и отражение на мисленето с помощта на изразните средства на всяко 
изкуство . Текстът и музиката на народната песен са един организъм в цялостност, а ритмичните мо-
дели на конкретното изкуство (текста на народната песен) като събирателен образ на жанра, се срав-
няват с холограма и дават информация за различни страни на човешкото съществуване .

Ритъмът е основен организиращ фактор във Вселената . като такъв той управлява всички про-
цеси в житейския път на човека и във физически, и в духовен план . ханс фон Бюлоф казва: „В началото 
бе ритъмът! Така започва Библията на музиката“ Ако трябва да сме по- точни, така започва и про-
дължава битието, редуват се природните и жизнени цикли, периодите в развитието на човечество-
то . Това е и пътят на еволюцията на homo sapiens – еволюция на мисленето и на съзнанието .

Има една мисъл на хермес Трисмегист, един от Учителите на човечеството, който казва: „какво-
то горе, такова и долу“ . Отнесено към темата на това писание, тя би могла да се перифразира в следна-
та насока – както Ритъмът обуславя вселенските цикли в широк смисъл, така той стои в основата на 
мисленето, което се проявява в човешките действия и се отразява в изкуството, като форма на про-
явление на Битието . можем да предположим, че цялата човешка култура и цивилизация е заключена в 
артефактите на всяко изкуство, независимо от това какъв материален израз придобиват те . Или – 
Ритъмът е скелетът, въображението създава индивидуалност, изразните средства на изкуството из-
веждат на живот трансформирано и стилизирано знание, а ние, днешните хора, разчитайки езика на 
всяко изкуство като символност, може да получим информация, да видим картината на отдавна ми-
нали причини и следствия, облечени в цветове, шарки, фигури, слова, музика . В основата на цялото то-
ва знание стои Негово Величество Ритъмът и държи ключа към разгадаването на света .

Не винаги и за всяко нещо в историята има писмени данни, но народното изкуство пази споме-
на за събития, хора, раждане, живот, смърт, страдание и радост, любов и омраза, смях и тъга и всич-
ки нюанси на съществуването, облечени в изразните средства на музика, хореография, архитектура, 
литература . колкото и да са различни изразните средства на всяко изкуство, процесите и събити-
ята, които те пресъздават, са обединени от единен житейски ритъм, оформени са в цикли на осно-
вата пак на ритъма, а ритмичните модели, които се създават в тяхното проявление, носят белези 
на време, бит, житейски условия, етнос и са стилизирани образи на отношения, връзки, резултати 
от живота . Т .е . всички те са една холограма на човешкото мислене в определен етап от развитието 
на народа, който ги създава, цялото, проявено в неговата най-малка частица . Най-новите научни из-
следвания доказват, че Вселената е гигантска холограма . Тази идея обединява и религия, и философия, 
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и наука . Информация  за Вселената, за Цялото се съдържа във всяка нейна част, в нас самите и във вся-
ка наша клетка: „Точно както всяка част на една холограма съдържа образа на цялото, всяка част на 
вселената обгръща цялото . Това означава, че ако ние знаем какъв подход да изберем към нея, можем да 
открием по принцип цялото минало и неявните следствия за цялото бъдеще, които са също забуле-
ни във всяка малка част на пространството и времето“ . [1]

холограмата притежава фантастичен капацитет за съхраняване на информация и е възможно да 
се запишат множество различни образи върху една и съща повърхност . Идеята за холограмата обяс-
нява и разпознаването на познати неща . „Под холограмата остава скрит един по-дълбок ред на съ-
ществуване, едно необятно и по-първично равнище на реалността, което поражда всичките обек-
ти и явления на нашия физически свят по приблизително същия начин, по който дадена холографска 
плака поражда холограма“ . [1]

Ритмичен модел може да се нарече всяко повтарящото се явление или последование, което има 
своя структура, характерни елементи от житейската или културната сфера, организирани съо-
бразно спецификата на тази сфера, има определена продължителност и се повтаря на принципа на 
остинатност в зависимост от характера и материала на елементите си . [3]

Изкуствата, като форма на проявление на мисленето и битието на човека и обществото, кое-
то ги създава притежават характерни за всяко едно от тях ритмични модели, които имат специ-
фични особености не само по отношение на конкретното изкуство, но и по отношение на истори-
ческото време, в което са създадени и живеят . В най-чист вид, без примеси и компилации ритмиче-
ската модалност битува в жанровете на народното изкуство и отразява промените и развитието 
на човешкото мислене, което от своя страна е и причина, и следствие за развитието на съответно-
то изкуство . В музиката ритмичният модел се явява идентификация на съответния жанр от пър-
вичните жанрове – всеки танцувален жанр, т .е . неговата музикална същност има свой ритмичен мо-
дел, който е характерен само за него и при прозвучаването на танцувална музика от този жанр, рит-
мичният модел се явява константа, белег, код за разпознаването му . В българския музикален фолклор, 
тази характеристика е много по-силно изразена поради спецификата му . Нашият фолклор е уника-
лен така, както е уникален и народа ни, но най- ярко изразеният белег на тази музикална уникалност 
е ритмичният фактор – неравноделните размери, безмензурните песни . В народните песни, особено 
тези в неравноделна метрична пулсация ритмичният модел на съответния танц и пулсацията съв-
падат, като по този начин създават много по-силна енергия, която въздейства и на слушатели, и на 
изпълнители . В тази енергия е заключен не само живота, но и цялата мисия на нашия народ .

Народната песен е съчетание на музика и слово . музиката има своята модалност, чрез ритмич-
ните си модели, словото на народната песен е в симбиоза с музиката . Ритъмът тук може да се раз-
глежда в няколко аспекта: текстът на песента е повествование, което води към разкриване на опре-
делена житейска ситуация . В него са сплетени от една страна хора и техните житейски съдби – ми-
крокосмос, а от друга – цялата космогония на живота, който носи собствена цикличност – макро-
космос . Раждане, детство, женитба, живот, старост и смърт – вселенският цикъл е хоризонтален, 
но той притежава и вертикал . В словото на музикалния ни фолклор задължително присъства оцен-
ката – горе е небето, слънцето, светлината, живота, долу е злото, тъмнината, луната и мрака . Та-
зи оценка е в синхрон с нивото на духовно развитие на човека . Универсален принцип в народо-песен-
ната система е „човекът е преди, над и след събитията“ . „Частица от историко-цивилизационните 
системи, българската народна песен има своя ос на ценностите и гради значителна част от своя ху-
дожествен свят върху опорните точки на тази ос . За разлика от много други явления обаче, народ-
ната песен размества или по-точно уравновесява различните ценностни измерения в динамично, из-
пълнено с особена вътрешна сила равновесие“ . [2]

„Всичко получава ценностна маркираност, но и всичко крайно в измеренията си – било то радост 
или злощастие, фантастичност или реалност, жестокост или доброта – уляга в срещата си с про-
тивоположни единици и в общия тон на надредния резултат . Така се изгражда уравновесена, спокой-
но изравнена картина на света, наблюдавана от скрита художествена гледна точка, която заста-
ва над кипящото напрежение от страсти и контрасти и без да допуска широкото им разгръщане, 
функционира като пълноценна художествена овладяност на действителността“ . [2]

Така както християнският кръст има хоризонтална и вертикална страни и символизира движе-
нието на живота от инволюция (долната страна на кръста) към еволюция (горната страна на кръ-
ста), така и в текста на народната песен това е скрито, закодирано – движението и ритъмът но-
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сят тази насоченост и сочат посоката на развитие . Оценките са относително непроменими – при-
чина – следствие . Човекът от равнината приема за добро и светло това, което е познато за него – 
полето, нивата, равнината . За него зло е това, което не му е познато – планината, гората, високите 
върхове . Цветовите контрасти и антитези понякога се разгръщат на по-широка основа и прераст-
ват дори в строителна рамка на цялостната творба . В една песен (В . стоин . 151), разказваща за оп-
ит на турчин да потурчи българка, българското и турското се съсредоточават около два цветови 
центъра – българското около бялото, турското около разноцветното . според първите стихове на 
творбата мария набелва платно на бяла Росица с бяла вода . стъпила на бял камък, тя „наемва“ бяло-
то платно, когато край нея минава цар мурад .

Така в песните и приказките, в които иде реч за млада невеста, която си е отишла рано от то-
зи свят, смъртта се представя като сватба с всичките й елементи и атрибути, а не рядко булката 
е луната, а слънцето е женихът, което отново препраща към закодирано знание за връзките на кос-
моса и човека, за идентичност на циклите, в които само мащабите са различни . Ако се погледне те-
кста на народната песен като ритмика, прави впечатление, че ритъмът присъства като здрав гра-
дивен елемент . В народната песен няма ритмични стъпки, които изграждат професионалната пое-
тична творба . Текстът на една народна песен се състои от равен брой срички и не се променя в про-
цеса на изграждане на образите и протичане на действието (хайдушката песен например е в осем-
сричен стих с цезура на петата сричка, юнашката в десетсричен с цезура на четвъртата и пр .) . [2] 

Два се змея, два се змея
на планина бият, 
та убиха черна арапкиня, 
та потекло до три реки кърви (песен от сборника на В . стоин)
Потекла ми е вода, вода сунгерлия, (А) 
понесла ми е круша, круша шербетлия, (Б) 
под крушата има един шарен одър,
на одър ми седи мома Ангелина (В) (песен от сборника на братя миладинови)
Акцентът, ударението идват от цезурите на определено място, което засилва темпото и дава 

плътност на поетическата енергия . липсата на римуван текст допълва силата на въздействие, тъй 
като по този начин се избягват формални промени, които биха могли да отклонят вниманието от 
същността на поетичното повествование . Теоретическото единство между семантика и струк-
тура се отразява в конкретното единство на българската народна песен чрез едно поразително точ-
но и богато изоморфно съответствие между двуделността в нейния смислов свят и двуделността 
в нейния строеж . Раздвоението в семантическия обем, в логическото единство, в гледните точки, 
в субектно-граматическата определеност, в събитийното развитие, в измерителите на правдопо-
добието и в другите смислови и ценностни измерители „съвпада“ с полярното раздвоение в струк-
турните отношения, в типа на връзките между съставките, в темпа на движението между тях . 
смисловото, логическото, модалното и ценностното раздвоение се разгръща в структура, в която 
близко съседното, повторителното, съсредоточеното, забавеното действа редом с далечно скокоо-
бразното, неизреченото, ускореното . „Пространствената и темпоралната верижност носят в се-
бе си значението на вътрешна взаимна обвързаност и взаимна подкрепеност на отделните състав-
ки, на оправдаването и осмислянето на една съставка чрез друга“ . [2] Народната песен е не само фор-
мален и игров знак сам за себе си, тя е изпълнена с важно житейско, нравствено, идейно и естетиче-
ско съдържание . И тъкмо противоречието между тези две относителни крайности и резултатът 
от тях дава облика на народнопесенната система, защото това противоречие е и част от осново-
полагащото за народната песен единство на противоположности . Цивилизацията е проявление на 
интелектуалното развитие на човека, а културата показва духовното му ниво . Разглеждането на 
изкуството в неговата единност, като проекция на духа е необходимо да залегне в основата на учи-
лищното образование, за да могат младите хора, проследявайки процесите в културата, да видят 
света в неговата цялостност и да оценят по-ясно собственото си място и път на развитие в него .
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ОПИТ ЗА КОНТРОЛ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В ЧАСОВЕТЕ 
ПО мОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВъЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ATTEMpT TO CONTROL AGGRESSIVE BEHAVIOR Of pUpILS IN CLASSES THROUGH 
MODULAR TRAINING IN pHYSICAL EDUCATION AND SpORT
Mladen Yordanov Mihaylov
pU „Dr petar Beron“, Dobrich

Abstract: The aim of the study is to optimize the overall physical fitness of students from 5th grade through 
introduction of methods for prevention of the aggression at school . A program to prevent the aggression of students, 
which is implemented within 30 hours in core Athletics in physical education and sport is proposed . Contingent of 
the survey are students from 5th grade, divided into two groups – control and experimental . The experiment was 
conducted in classes modular training . The results are processed with mathematical and statistical methods and 
presented in tables . Conclusions and generalizations are formulated .

Keywords: physical education, modular training, aggression .

Главната цел на физическото възпитание е подобряване на здравето, физическото развитие и 
формиране на траен интерес към заниманията с физически упражнения и спорт . Физическата под-
готовка има всестранно въздействие върху всички физиологични функции . Общата физическа под-
готовка (ОФП) развива хармонично целия организъм, подобрява телодържането, координационни-
те способности, повишава двигателната култура . В динамиката на компонентите на физическа-
та годност на учениците се откриват ясно изразени етапи на ускорено развитие на двигателни-
те функции, които обхващат различни възрастови периоди . В . Фарфел (1959), А . Гужаловский (1977) 
и др . установяват, че в своето развитие организмът преминава през определена последователност 
и цикличност [1, 5] . к . станков (2016) изследва ученици от V клас и установява по-добри резулта-
ти при момчетата, в сравнение с тези на момичетата по отношение на качествата бързина и гъв-
кавост [4] . кузнецова (1975) след многогодишни изследвания доказва наличието на хетерохронност в 
развитието на физическите качества [3] .

Агресията е всяко преднамерено поведение, което приключва с физическа или психическа вреда на 
човека . съвременните търсения са насочени към превенция на агресията като по-хуманен отговор на 
този многоизмерим проблем [6] . Превенция на агресията е термин, който означава система от мер-
ки за предотвратяване и предпазване от нежелани бъдещи събития . 

според И . Иванов (2013), основните принципи за превенция на агресията в училище са:
 y Да се ограничат условията и факторите които предизвикват агресия
 y Задължителни психологически услуги на проблемни ученици
 y Въвличане на учители, родители, персонал, ученици за контрол над проблемни деца
 y Подбор от дейности за подобряване на климата в училище
 y Точно дефиниране на неприемливото поведение [2] .

Вече са известни някои техники за справяне с гнева и напрежението: слушане на успокояваща му-
зика, упражнения на базата на умствена концентрация, практикуването на стрелба, йога, бойни из-
куства, танци и др . 

Посоченото до тук ни мотивира да изготвим иновативна програма за модулно обучение по ФВс 
при ученици от 5 клас от сОУ „Димитър Талев“ – град Добрич . Програма се реализира в рамките на 30 
учебни часа . За целта разработихме тематично поурочно разпределение .

КОНЦЕПТУАЛНА РАмКА НА ПРОГРАмАТА ЗА ВъЗДЕЙСТВИЕ ВъРХУ АГРЕСИВНОТО ПО-
ВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ФВС ( мОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ )

Цел на програмата: превенция на агресията чрез използване на средствата на физическото възпи-
тание и спорта .

съдържание на програмата: 
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1 . Общофизически упражнения
2 . сБУ (специални – бегови упражнения)
3 . Щафетни, забавни и успокоителни игри .
4 . Танци ( народни хора и латино-американски танци) .
5 . Упражнения за концентрация, съсредоточеност и релаксиране (елементи от йога) .
6 . Дихателни упражнения .
Очаквани резултати: 
1 . Изпълнение на част от Държавните образователни изисквания и постигане на предвидените 

стандарти . 
2 . Повишаване на нивото на общата физическа подготовка . 
3 . Пренасочване на агресията от нежелани психологически форми към спортни изяви .

Изследването е част от разработка на магистърска теза за превенция на агресията на ученици 
чрез използване на програма за обучение в часовете по физическо възпитание и спорт – модулно обу-
чение .

Предполагаме, че с нашата иновативна програма ще постигнем превенция на агресията и ще до-
веде до качествено постигане на добро нива на физическа дееспособност съгласно държавните обра-
зователни изисквания и стандарти . 

Цел на изследването е оптимизиране на общата физическа подготовка на учениците чрез наша-
та иновативна програма за превенция на агресията в часовете при модулното обучение по физиче-
ско възпитание и спорт .

Задачите, които си поставихме са диагностициране на нивото на обща физическа подготовка, 
провеждане на педагогическия експеримент, обработка и анализ на резултатите .

Предмет на изследването е ефективността на предложената програма за оптимизиране на об-
щата физическа подготовка и превенция на агресията .

Обект на изследването са количествени характеристики на физическата дееспособност на уче-
ниците от V клас .

субект на изследване са 60 ученици от V клас на сОУ ,,Димитър Талев„ град Добрич, разделени в 
две групи (експериментална група – ЕГ и контролна група – кГ) от по 30 ученици . 

методика на изследването: контролната група се обучаваше по действащите програми на Дър-
жавните образователни изисквания (ДОИ), а експерименталната група се обучаваше по предложена-
та иновативна програма, която включва 30 учебни занятия (с основна част – танци, хора и щафет-
ни игри, а в заключителна част – тихи, успокоителни и релаксиращи игри и упражнения) .

Изследването бе проведено през учебната 2015-2016 . Нивото на физическата дееспособност ус-
тановихме с тестове за бързина, сила, ловкост и пъргавина (тестове от ДОИ) .

Обработката на получените резултати осъществихме с помощта на методите на математи-
ческата статистика – сравнителен и вариационен анализ, а статистическите величини отразихме 
във вариационните таблици . 

Анализ и резултати от изследването

Табл. 1 Показатели за обща физическа подготовка на ученици от V клас- контролна група

№ Тест n Av1 Sav1 Av2 Sav2 разлика % на прираст t Pt%

1 . Бягане 50 м 30 9 .78 1 .21 9 .63 1 .14 0 .15 2% 0 .78 56 .7%

2 .
скок дължина 

от място
30 134 .6 16 .52 143 15 .4 8 .4 6% 3 .1 99%

3 . Пъргавина 30 10 .1 2 .29 10 .2 1 .39 0 .1 1% 0 .38 30 .7%

4 . ловкост 30 23 .9 3 .69 23 .1 3 .05 0 .8 4% 1 .84 91 .3%
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Табл. 2 Показатели за O Ф П на ученици от V клас – експериментална група

№ Тест n Av1 Sav1 Av2 Sav2 разлика % на прираст t Pt%

1 . Бягане 50м 30 9 .83 0 .64 9 .34 0 .55 0 .49 5% 2 .31 96%

2 .
скок дължина 

от място
30 150 .4 16 .27 160 .5 14 .02 10 .1 6% 2 .75 96 .8%

3 . Пъргавина 30 10 .4 1 .42 9 .85 1 .23 0 .55 5% 1 .39 83%

4 . ловкост 30 23 .24 4 .62 21 .4 2 .49 1 .84 8% 4 .12 99%

При анализа на резултатите от теста Бягане 50 метра, установяваме приблизително еднакви 
средни стойности в показанията на кГ и ЕГ в началото на експеримента: KГ Av1=9 .78сек ., EГ Av1=9 .83 
секунди . В края на изследването отчитаме повишение и в двете групи, като прираста е по- голям в 
постиженията на експерименталната група- 5% . стойностите на Т-критерия на стюдънт- Pt= 
96% ни дават основания да твърдим за оказано влияние в ЕГ . 

Фиг. 1. Средни стойности на резултатите от теста Бягане 50 метра

Проследявайки динамиката на резултатите на показателя за взривна сила на долни крайници съ-
що регистрираме повишение в постиженията и на двете групи . Получените положителни разлики 
от 8 .4 см за кГ и 10 .1 см за ЕГ определят прираст от 6% за двете групи, доказано от висок процент 
на статистическа достоверност – Pt>95% . Приложената методика е спомогнала за развитието на 
това качество при изследваните лица в експерименталната група . От представената хистограма 
се вижда нормалното разпределение, кривата на разпределението има камбановиден характер, което 
определя еднородния характер на извадката .

Фиг. 2. Хистограма на разпределение на резултатите от теста Скок на дължина – 
контролна група в края на експеримента

По-нисък прираст наблюдаваме при отчитането на резултатите от теста за Пъргавина . Полу-
чените незначителни разлики в кГ- 0 .1 и ЕГ- 0 .55 показват наличието на предпоставки за подобрява-
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не на развитието на това качество . Резултатите в експерименталната група не са подкрепени от 
достатъчно високи стойности на гаранционната вероятност, Pt=83% . следователно не можем да 
твърдим за оказано влияние на експерименталната методика, тези резултати се дължат според нас 
на случайни фактори .

Тестът за ловкост ни дава информация за развитието на координационните способности на 
учениците . средните стойности в началото на експеримента са: кГ AV1= 23 .9 сек ., ЕГ Av1= 23 .24 сек . 
В края на експеримента в контролната група Av2= 23 .1 сек ., в EГ Av2= 21 .4 сек . Отчитаме положите-
лен прираст в постиженията на експерименталната група -8%, доказано от стойността на ста-
тистическата достоверност – Pt=99% . По отношение на развитието на ловкостта сме спомогнали 
чрез използването на специфични упражнения, включени в предложената методика . 

Фиг. 3. Хистограма на разпределение на резултатите от теста Ловкост- експериментална група в края 
на експеримента

Изводи и препоръки
Превенцията на агресията трябва да започне с промяната на средата в която се обучават на-

шите деца . Начинът, по който тази среда ще бъде приспособена, зависи и от материалните ресурси 
в конкретното учебно-възпитателно заведение, и от възможностите, способностите и въображе-
нието на факторите в него – ръководство, педагози, деца, както и от подкрепата на семейството и 
обществените формирования .

Анализът на резултатите от педагогическия експеримент относно изследването на общата фи-
зическа подготовка на учениците можем да обобщим, че методиката за оптимизиране на физическа-
та дееспособност на децата и превенцията на агресивното им поведение е повлияла положително 
върху развитието на двигателните качества: бързина, сила на долните крайници и ловкост . Благо-
дарение на танците и народните хора, както и на специалните бегови упражнения и щафетни игри 
учениците успяха да излеят в тях своите емоции . Докато успокоителните и забавни игри, дихател-
ните, концентриращи и релаксиращи упражнения в заключителната част на занятията допринесо-
ха за превенция на агресивното поведение на децата . Нашата програма успешно стопира и пренасо-
чи наличната агресия в динамични пламенни танци, народни хора с бурен емоционален заряд и забав-
ни щафетни игри зареждащи децата с позитивни мисли и чувства .
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Abstract: The study aims to establish the level of technical training courses in handball in core „Sports games“ 
and the possibilities for its optimization . The students of primary education – 5th degree – are divided into control 
and experimental group . The control group consisted of 35 students and the experimental of 33 students . The 
control group was trained in the programs of state educational requirements . The experimental through our 
proposed comprehensive methodology . We developed a training program that was implemented in 30 hours . 
Expectations are the proposed model to contribute to the intensification of the learning process for accelerated 
implementation of state educational requirements and achieve quality standards provided . Conclusions are made 
regarding the impact of the proposed methodology on technical elements specific to handball game .

Keywords: handball, technical training, students

Техническата подготовка на занимаващите се с хандбал се осъществява в продължение на цялата 
им спортна дейност, тя е динамична система, развива се и се усъвършенства под влиянието на раз-
лични фактори, като: появата и видоизменението на отделни нови похвати, развитието и усъвър-
шенстването на правилата, създаването и внедряването на нови тактически концепции и варианти 
при играта в защита и нападение . Под понятието „спортна техника“ разбираме съвкупност от дви-
гателни действия, изпълнявани с методична последователност съгласно биомеханичните принципи, 
които осигуряват използването на структурния и двигателния потенциал за достигане на високи 
спортни резултати . В научно-методическата литература спортната техника се определя относи-
телно различно . Техниката е фактор на спортното постижение, отразяващ биомеханичната целе-
насоченост на движенията според целта и състоянието на средата – вътрешна и външна [1] . Науч-
ните изследвания потвърждават възможностите за овладяване на основите на сложната техника на 
подрастващите, понеже този възрастов период е характерен с добри функционални възможности на 
организма в тази насока [2, 3, 4, 5, 6] .

Цел на настоящето изследване беше да проследим динамиката на показатели за техническа под-
готовка . За постигане на целта определихме следните задачи: провеждане на педагогически експери-
мент, статистическа обработка и анализ на получените резултати .

Предмет на изследването е ефективността на приложената от нас методика за усъвършенст-
ване на обучението по хандбал на ученички от основна образователна степен . Обект на изследва-
нето са метричните показатели на отделните тестове . субект на изследването са ученички от 6 
клас – 68 момчета, разпределени в контролна и експериментална групи . 

Изследването беше проведено в две училища на територията на гр . Добрич – сОУ „П . Р . славей-
ков“ и ПмГ „Ив . Вазов“ . контролната група бе съставена от 35 ученици, а експерименталната от 
33 ученици . контролната група се обучаваше по действащите програми от Държавните образова-
телни изисквания, а експерименталната по предложената от нас комплексна методика . Разработи-
хме програма за обучение, която се реализира в 30 учебни часа . В началото и в края на изследването 
ученичките бяха тестувани с помощта на тестова батерия, съдържаща 7 теста . Обработката на 
получените резултати осъществихме с помощта на методите на математическата статисти-
ка – сравнителен и вариационен анализ . статистическите величини са отразени във вариационни-
те таблици .
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Анализ и резултати
Таблица 1. Показатели, характеризиращи техническата подготовка 

на ученици от VI клас ЕГ и значимост на прирастите

№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разлика V1 V2 % на 
при-
раст

t Pt %

1 Защитно 
придвижване

33 15 .08 1 .43 14 .62 1 .28 0 .46 9% 9% 3% 1 .02 67 .1%

2 Дрибъл 20 
метра

33 10 .17 1 .23 9 .39 1 .24 0 .78 12% 13% 8% 2 .09 95 .1%

3 Дрибъл между 
стойки

33 38 .71 4 .14 35 .35 3 .65 3 .36 11% 10% 9% 0 .89 62 .1%

4 ловене и 
подаване 

срещу стена

33 33 .73 3 .79 42 .79 4 .47 9 .06 11% 10% 27% 2 .1 95 .1%

5 хвърляне на 
х . топка в 
далечина

33 17 .48 3 .54 18 .53 3 .48 1 .05 20% 19% 6% 0 .35 30 .7%

6 Удар с отскок 
на дължина

33 21 .82 3 .49 30 .18 4 .48 8 .36 16% 15% 38% 2 .06 95 .1%

7 Тест за 
ловкост

33 22 .49 2 .77 18 .47 2 .77 4 .02 12% 15% 18% 2 .14 95 .1%

Таблица 2. Показатели, характеризиращи техническата подготовка 
на ученици от VI клас ЕГ и значимост на прирастите

№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разлика V1 V2
% на 
при-
раст

t Pt %

1
Защитно 

придвижване
33 15 .08 1 .43 14 .62 1 .28 0 .46 9% 9% 3% 1 .02 67 .1%

2
Дрибъл 20 

метра
33 10 .17 1 .23 9 .39 1 .24 0 .78 12% 13% 8% 2 .09 95 .1%

3
Дрибъл между 

стойки
33 38 .71 4 .14 35 .35 3 .65 3 .36 11% 10% 9% 0 .89 62 .1%

4
ловене и 
подаване 

срещу стена
33 33 .73 3 .79 42 .79 4 .47 9 .06 11% 10% 27% 2 .1 95 .1%

5
хвърляне на 
х . топка в 
далечина

33 17 .48 3 .54 18 .53 3 .48 1 .05 20% 19% 6% 0 .35 30 .7%

6
Удар с отскок 

на дължина
33 21 .82 3 .49 30 .18 4 .48 8 .36 16% 15% 38% 2 .06 95 .1%

7
Тест за 
ловкост

33 22 .49 2 .77 18 .47 2 .77 4 .02 12% 15% 18% 2 .14 95 .1%

Резултатите от теста Защитно придвижване показват приблизително еднакви средни стой-
ности в кГ и ЕГ при първо измерване, кГ1 – 15 . 19 сек ., ЕГ1 – 15 . 08 сек . При второ измерване отчита-
ме малко по- висок прираст в показанията на експерименталната група, ЕГ – 3%, кГ – 1% . Вариатив-
ността и в началото и в края се запазва в абсолютно еднакви стойности и в двете групи – 9% . По 
този статистически показател извадките са еднородни . В експерименталната група Pt = 67 .1%, сле-
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дователно отчетеният положителен прираст от 3% най- вероятно се дължи на случайни фактори . 
Защитното придвижване е често използвано движение при игра в защита, от което зависи нейната 
ефективност . Обучението би могло да се оптимизира чрез добавяне на повече упражнения, сходни по 
характеристики със самото двигателно действие с цел формиране на двигателно умение .

Дрибълът по права линия се използва най- често при осъществяване на бърз пробив в хандбална-
та игра . Тестът Дрибъл 20 метра разкрива степента на овладяване на воденето на топката с дрибъл 
при висока скорост на придвижване . В началото отчитаме по- високи средни стойности в показани-
ята на контролната група, кГ1 = 9 .87 сек ., ЕГ1 = 10 .17сек . В края на експеримента вследствие на при-
ложената методика регистрираме повишение в експерименталната група, положителен прираст от 
8%, подкрепен от статистическа достоверност Pt = 95 .1% . В контролната група прирастът е 3% . 
Вариативността в кГ остава непроменена – 12%, докато в ЕГ V1 = 12%, V2 = 13% . Извадките са при-
близително еднородни . От хистограмата наблюдаваме леко изтегляне вляво на кривата, групиране 
на стойностите към по- добрите постижения .

Фигура 1. Хистограма на разпределение на резултатите от теста Дрибъл 20 метра 
на ученици от ЕГ в края на експеримента

При анализиране на резултатите от теста Дрибъл между стойки установяваме приблизител-
но еднакви постижения в двете групи . Начални средни стойности за кГ – 39 .25 сек ., за ЕГ – 38 .71 сек . 
Прирастът за контролната група е 10%, при положителна разлика от 3 .93 сек ., а в експериментал-
ната група – 9% . Постигнатите положителни разлики са в резултат на недоказани фактори пора-
ди стойността на Pt = 62 .1% . Вариативността в двете групи в края на експеримента е идентична – 
10% . 

ловенето и подаването са основни похвати в хандбала . Изисква се владеене им до съвършенство 
с цел намаляване на техническите грешки по време на хандбална среща . Проследявайки динамиката 
на резултатите от теста ловене и подаване срещу стена констатираме прираст от 27% в резул-
татите на експерименталната група . Това повишение се потвърждава от статистическа досто-
верност Pt = 95 .1% . В контролната група също регистрираме положителен прираст от 21% при Pt 
= 95 .1% . Вариативността в експерименталната група е V1 = 11% и V2 = 10% . В контролната група 
V1 = 12%, а впоследствие намалява до 9% . Извадките са хомогенни . Тестът се изпълнява за една мину-
та, като за ефективното му изпълнение се изисква техника на похватите и добра силова издръжли-
вост на раменния пояс .

хвърлянето на хандбална топка в далечина е сходен технически похват с ударът с една ръка над 
рамо . констатираме незначителни положителни разлики и в двете групи . В контролната група раз-
ликата е 0 .84 м, а в експерименталната: 1 .05 метра . съответно прираст от 5% за кГ и 6% за ЕГ . Ни-
ските стойности на Т-критерия на стюдънт не ни позволяват да претендираме за оказано влияние . 



194

ОбразОвание и технОлОгии

сравнени по вариативност, извадките са приблизително еднородни, за кГ V2=16% и за ЕГ V2=19% . 
По оценъчната скала на Единната програма по хандбал, резултатите отговарят на оценка „незадо-
волителен“ . можем да предположим, че учениците срещат трудности основно при овладяване на 
техниката за правилно изпълнение на похвата . 

При теста Удар с отскок на дължина учениците изпълняват по шест опита към учебна врата с 
правоъгълници, като се отчита сбор точки . При първо измерване в контролната група регистрира-
ме по- добър резултат, кГ1 – 26 .43 точки . В експерименталната група средните стойности са ЕГ1 
– 21 .82 точки . В края на експеримента отчитаме значително повишение в ЕГ – 30 .18 точки, което е 
разлика от 8 .36 т . Прирастът от 36% е статистически достоверен: Pt = 95 .1% . В контролната гру-
па прирастът е 16% при Pt = 62 .1% . Вариативността намалява в контролната група от 18% в нача-
лото до 14% в края на експеримента . В ЕГ V1 = 16%, V2 = 15%, т . е ., извадките са приблизително ед-
нородни . В сравнение с оценъчната таблица на Единната програма по хандбал на БФх, резултатите 
на ЕГ отговарят на оценка “добър“ .

Фигура 2. Удар с отскок на дължина

При проследяване на динамиката на резултатите от Теста за ловкост установяваме по-добри 
постижения при експерименталната група . Регистрираната разлика от 4 .02 сек . е статистически 
достоверна, доказано от стойностите на Pt = 95 .1% . в процентно отношение разликата е 18% . При-
растът при контролната група 7%, което е положителна разлика от 1 .8 сек . Предложената методи-
ка е повлияла положително върху развитието на координационните способности . Вариативността 
в края на изследването е V2 = 15% за ЕГ и V2 = 14% за кГ . 

Заключение
Относно техническата подготовка на ученици можем да отбележим оказано положително влия-

ние на експерименталната методика при овладяване на техническите похвати ловене, подаване , дри-
бъл и удар с отскок на дължина . комплексната методика е спомогнала за усъвършенстване и на коорди-
национните способности . Препоръчваме да се разработят модели за интензифицирано обучение и по 
други спортове от ядро спортни игри, като се използва предложената от нас схема на модела . 

Приложение 1 . Тематично поурочно разпределение

№ на 
урока

Основни задачи методически указания Забележки

1

беседа за историята на играта
въведение в основните правила: игрище, топка, три 
крачки, три секунди и др ., демонстрация
видеонаблюдение

словесен метод
Демонстрация
Наблюдение на 

хандбална среща
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2

ходене, видове бягания, ОРУ
спиране и обръщане
упражнения с топка: носене, подхвърляне, търкаляне
щафетни игри с хандбална топка

Фронтален метод

Поточен метод
след звуков или 
зрителен сигнал

3

видове бягания : зигзагообразно, подскочно, с промя-
на на посоката .
придвижване в хандбален стоеж
ловене и подаване с 2 ръце пред гърди
състезателни игри

Фронтален метод, 
след звуков сигнал
Посменен метод

Игрови метод

4

стартиране от различни изходни положения
ловене на ниско и високо летяща топка
подаване с една ръка над рамо
играта „Пас“

след звуков сигнал

Посменен метод
Игрови метод

5
ловене на търкаляща се топка
ловене и подаване с 1 ръка след 3 крачки
„ъглова топка“

Фронтален метод

Игрови метод

6

водене на топката с дрибъл
придвижване по игрището с водене на топката
стрелба с една ръка над рамо от място
състезателни игри

Поточен метод
(дрибъл на място, ви-

сок, нисък, среден)
Поточен метод
Игрови метод

7
стрелба след 3 крачки
ловене, подаване и водене на топката
състезателни игри

Поточен метод
Игрови метод

8

техника на игра в защита
пресичане, отнемане на топката
стрелба към вратата в движение
игра „Пас“

Посменен метод
Игрови метод

9
техника на играта на вратаря – вратарски стоеж
техника на защита – пресиране
състезателни игри

Индивидуален метод
Групов метод

10

техника на играта на вратаря – придвижване, спи-
ране и избиване на топката
техника на защита – блокиране
стрелба след 3 крачки в движение
двустранна игра

Посменен метод
състезателен метод

11

игра на вратаря – вкарване на топка в игра
техника в нападение – бърз пробив
ловене и подаване в движение
двустранна игра

Поточен метод

Групов по двойки
състезателен метод

12

подаване по двойки в движение
стрелба със заставане на 1 крак
7 метрово хвърляне
двустранна игра с пресиране на цяло игрище

Посменен метод
Игрови метод

13
подаване по тройки в движение
9 м . свободни хвърляния
учебна игра

Групов метод

Игрови метод
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14

техника с топка – ловене, подаване и стрелба с от-
ражение
странично хвърляне
индивидуални действия в защита
щафетни игри

станционен метод
Посменен метод

Игрови метод

15
контролни изпитания
учебна игра

състезателен метод

16

бърз пробив с подаване от вратаря
водене на топката с противодействие
подаване с отскок
учебна игра

Посменен метод
Фронтален метод

17

техника с топка – 3 крачки, дрибъл, 3 крачки
дрибъл с редуване на лява и дясна ръка, със смяна на 
посоката
залъгващи движения без топка

Фронтален метод

18
пивот, стрелба от централните зони, пивотиране
залъгващи движения без топка
работа за издръжливост

Посменен метод

Фронтален метод

19

сБУ
поставяне и излизане от заслон
подай и бягай
учебна игра

Фронтален метод
Посменен метод

състезателен метод

20

бързина на реакция – стартиране от различни из-
ходни положения
кръстосвания
стрелба по постове
учебна игра

Фронтален метод

станционен метод

21

стрелба с отскок на дължина
ловене и подаване с противодействие
разширена контраатака
учебна игра

Групов метод
По тройки

Посменно, по групи

22
тактика в нападение, функции по постове
защита срещу разширена контраатака
двустранна игра

Посменен метод
състезателен метод

23

лична защита
придвижване и подсигуряване
атака на нападател с топка
двустранна игра

Фронтален метод
Игрови метод

състезателен метод

24

зонова защита – принципи
скрити подавания
надиграване един срещу един
разучаване на финт на удобна страна

Игрови метод

Поточен метод

25

залъгващи движения на удобна и неудобна страна 
стрелба срещу защитник по постове
постепенно нападение – принципи
учебна игра

Цялостен метод
Посменен метод

Игрови метод

26

групови тактически действия в защита
групов блок
взаимодействие с вратаря при защитна игра
учебна игра

Игрови метод
Групов метод
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27

числено неравенство в защита и нападение
удар с отскок на височина
групови взаимодействия в нападение
учебна игра

Игрови метод

Игрови метод
състезателен метод

28

удар под рамо – хълбочен
надиграване 2 срещу 1
преодоляване на защитник с дрибъл или финт
двустранна игра

Поточен метод
Посменен метод

Игрови метод

29
разучаване на зонови защити – видове
тактика при загубване на топката
учебна игра

Фронтален, игрови 
метод

състезателен метод

30
контролни изпитания
двустранна игра

кръгов, състезателен 
метод

Литература:
1 . Бъчваров, м ., ст . станчев, Теоретико – практически подход за контрол и оптимизиране в ле-

ката атлетика, ВФк, 2, софия: 1985 .
2 . [Вълчев, Т . Обучение и ранна специализация по хандбал – учебно помагало за специалисти, со-

фия: 1981 .
3 . кирков, Др . Повече внимание на минибаскетбола . спорт и наука, 6, 1999 .
4 . Рачев, к . Оптимизиране на подготовката на младите спортисти, софия: 1999 .
5 . Филин, В . П . Воспитание физических качеств у юнних спортсменов ., м и Ф – 9, москва: 1974 .
6 . Филин, В . П . Воспитание физических качеств у юнних спортсменов ., м и Ф – 9, москва: 1974 .

проф. дпн маргарита Тодорова Терзиева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

мЕТОДИЧЕСКИТE ИДЕИ НА ЮРИЙ УСОВ ЗА РАЗВИТИЕТО 
НА КИНОПЕДАГОГИКАТА И ТЕХНИТЕ БъЛГАРСКИ ПРОЕКЦИИ

YURY USOV’S METHODOLOGICAL IDEAS Of THE DEVELOpMENT Of CINE-pEDAGOGY 
AND THEIR BULGARIAN pROJECTIONS
Margarita Todorova Terzieva
University „proff. Dr Assen Zlatarov“, Burgas

Abstract: using methodological analogies, the present paper tries to establish the practical aspects of cine-
pedagogy as an academic discipline . The author advocates the thesis that cine-pedagogy is an open dialogue 
between teacher and learner – both at school and university . The aim is to maintain balance between the „literature-
centered“ and „cinema-centered“ approaches, between the verbal and the visual . Yuri usov’s methodological ideas 
have been expanded and enriched in view of the addressee and the Bulgarian national mentality and traditions .

Key words: cine-pedagogy, education, students

Юрий Николаевич Усов (1936-2000) има безспорен принос за развитието на медиаобразованието и 
кинопедагагогиката в Русия . В разработката си ще се спрем на онези негови идеи, които кореспонди-
рат с академичните планове на автора за обучение на студенти от магистърска програма „Език, ли-
тература, образование“ в Университет „Проф . д-р Асен Златаров“ в Бургас .

Ю . Усов е автор на редица програми за кинообразование на учащите се в Русия . Подходът му към 
ученическата аудитория е прост, но ефективен . В началото на всяка година той предлага на учени-
ците да направят самостоятелен избор на една от три предложени теми: филм, който им е напра-
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вил силно впечатление; филм, повлиял на отношението им към самите себе си и обкръжаващите ги; 
анализ на епизод от запомнящ се филм [6, 7] .

Първата тема избират склонните към преразказ на събитията . Втората тема вълнува тези, за 
които са важни социалните и моралните проблеми в медиатекста . Третата тема е адресирана към 
притежаващите екранна култура, т .е . с достатъчно добре развити художествени възприятия . За-
лагайки на последната целева група, Ю . Усов формулира наличието на два типа художествено въз-
приятие: с абстрактно-логически тип мислене, остава на нивото на съпреживяване; с образно-прос-
транствено мислене, следва автора и проследява логиката на развитие на мисълта му в художестве-
ната структура на филма .

Разработената от Усов и неговите сътрудници система за кинообразование отчита в национа-
лен мащаб в Русия следните резултати:

 y първи–трети клас – емоционално възприемане и оценка на съдържанието на филма, преразказ на 
отделни епизоди, описание на герои, разпознаване на музикални фрагменти, инсценировка, ри-
суване на анимационни герои;

 y четвърти-седми клас – филмови жанрове, композиция: завръзка, кулминация, развръзка, актьор-
ска игра, развитие характера на киногероите, интересни операторски решения;

 y осми-десети клас – осмисляне образното съдържание на киноповествованието, анализ на ав-
торската концепция, коментар на сюжетните линии, аргументирана оценка на художестве-
ното съдържание на филма [5, с . 25-27] .

Изграждането на аудиовизуална грамотност предполага теоретична обосновка на редица поня-
тия и благодарение на Ю . Усов руските гимназисти, обучавани от медиапедагози, разграничават:

 y линейно повествование – последователно възпроизвеждане на конкретни събития; 
 y асоциативно повествование – пресъздаване на екрана на отношения към това събитие от 

страна на повествователя или отделните герои;
 y полифонично повествование – многопланово пресъздаване на събития, в изображенията, на 

които се използвани принципите на линейното и асоциативното повествование . [6, 7] .
Ученият говори и за нива на възприемане на киноповествованието от ученическата аудитория:
1 . Асимилация на средата – емоционално усвояване на екранната реалност .
2 . Уподобяване с героя .

 y Фрагментарна оценка на епизоди, разкриващи неговия характер .
 y Осмисляне на събитийната канава, разкриване логиката на поведението му .
 y Търсене на логическа връзка между епизодите, в които се проявяват отделни страни от 

неговия характер .
3 . Отъждествяване с автора

 y Осмисляне на епизоди, свързани с авторски мисли зад кадър .
 y Емоционално-смислово съотнасяне на отделните епизоди и връзката им с формата на ки-

ноповествование .
 y художествена организация, разкриваща концепцията за произведение на екранното изку-

ство . [4, с . 11]
според Усов методиката на развитие на аудиовизуалната грамотност е целенасочено формиране 

на система от сензорни еталони и оперативни единици за възприемане на киноизкуството“ [5] . Той 
набелязва следните етапи при формирането й:

 y поетапно построяване на кинообраза в екранното пространство и в съзнанието на зрителя;
 y усвояване на ключови понятия: закони на „монтажното мислене“, дискретност на кинопо-

вествованието, специфика на кинематографичното пространство и време; 
 y понятие за кинообраз на основа на съпоставката с художествения образ в други видове изку-

ства [5, с . 17] .
Неговите последователи (л . Баженова) обогатяват методиката с доказали ефективността си 

похвати като изработване на комикс, създаване на фоторомани, слайдове, обемна анимация, написва-
не на минисценарии, рисуване мястото на действие, подбор на музика към неозвучен фрагмент, игро-
ва имитация на телевизионни предавания и др . Тези методически идеи са адресирани към началната 
училищна възраст . [1]

Идеята за обучение на студенти от магистърска програма „Език, литература, образование“ в 
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“ по дисциплината „кинопедагогика“ има няколко основни 
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теоретични задачи:
 y уравновесяване на „литературоцентристките“ и „киноцентристките“ подходи, търсене на 

баланс между вербалното и визуалното;
 y сравняване на литературно произведение с неговата екранизация и произтичащите от това 

смисли;
 y интерпретацията на литературно произведение в киноизкуството при зараждането му и в 

наши дни може да бъде предмет на студентско самостоятелно изследване .
В практически план, освен използването на различни похвати – анализ на кинорецензии, ползване 

на съответна терминология от теорията и историята на киното, присъствие на кинопрожекция, 
обсъждане на филм, съставяне на текст по заглавия от филми и отгатването им, филмова и/или му-
зикална пантомима, коментар на изобразителната стилистика при създаване на киноафиши, презен-
тиране на филм или биография на киноактьор/режисьор, съпоставка на филмов и литературен сю-
жет, съпоставка на различни екранизации на конкретно произведение, реферат по самостоятелно 
избран проблем, подготовка и участие в киновикторина, посещение на кинолектория, пародиране на 
култов киногерой и др . – можем да стимулираме самостоятелната работа на студентите, предла-
гайки им конкретни източници на информация и задачи (киносправочници), които трябва да изпъл-
нят чрез нейното селектиране:

Таблица 1 . Филмови екранизации през периода на зараждане и утвърждаване на българското кино

Име
Първа про-

жекция
литературен сюжет

Участие на 
писателя

любовта е лудост 1917 разказ „Палавата“ на Рене лакроа

лиляна 1921 поема „лиляна“ – константин сагаев

Бай Ганьо 1922 по мотиви от Алеко константинов

Под старото небе 1922 едноименна пиеса на Цанко Церковски

когато любовта 
говори

1928 разказ „лепо“ – Елин Пелин

Най-вярната стража 1929 едноименен разказ на Йордан Йовков

след пожара над Русия 1929 „Под земята“ – П . михайлов

Пленникът от 
Трикери

1929 едноименна пиеса на константин мутафов

На тъмен кръстопът 1930
Едноименна повест на Димитър 

христодоров

Земя 1930 едноименна повест на Елин Пелин

моделът 1930 по Анри Батай

Пред отечеството да 
забравим омразата

1935 по разказ на Димитър христодоров

Грамада 1936 по поема на Иван Вазов

страхил войвода 1938
роман „хайдутин майка не храни“ на Орлин 

Василев

сватба 1943 едноименен разказ на Димитър симидов

Българи от старо 
време

1945 едноименна повест на любен каравелов

Бойка 1947 едноименен разказ на Димитър Гимиджийски

1 . Посочете писателите, които още приживе са класици на българската литература и съвсем за-
кономерно творчеството им става сюжетна първооснова на първите български филми:

…………………………………………………………………………………………………………………
Отг .: л . каравелов, И . Вазов, А . константинов, Й . Йовков, Е . Пелин
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2 . Открийте кои писатели стават сценаристи на филми по техни произведения:
……………………………………………………………………………………………………………… .
Отг .: к . сагаев, Ц . Церковски, П . михайлов, Орлин Василев
3 . Открийте връзката на тези имена с националното кино:
стоян михайлов Попов – Чичо стоян – ……………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отг .: Изпълнява главната роля във филма „Бай Ганьо“
Райко Алексиев  .- ……………………………………………………………………………………………
Отг .: Известният фейлетонист и журналист е режисьор и изпълнява главната роля в пародията 

„коварната принцеса Турандот“ (1925)
Вела Ушева – …………………………………………………………………………………………………
Отг .: Бъдещата съпруга на Ангел каралийчев изпълнява главната роля във филма „Под старото 

небе“ (1922)
4 . За участието си във филм 16-годишна ученичка е изключена от руската гимназия в софия . От-

крийте името й .
…………………………………………………………………………………………………………………
Отг .: Тити/Татяна Тарновская – майка на актрисата Наталия Бардская
5 . Посочете вярно хронологията и свързаните с нея факти:
Първата прожекция на филм в България е … . в Русе на 27 .02 .1897 г .
Първият български филм е ……………… . .“Българан е галант“ – 1915 г .
Първият български звуков филм е … „Бунтът на робите“ – 1933 г .
Първият закон за кинематографията в България е приет през … . 1946 г .
Първата държавна студия за филмопроизводство „Бояна“ е създадена през … 1962 г .
6 . Открийте филма по репликата:
„Ай, ожени се, че да има време да се разведеш .“
(“момчето си отива“, 1972)
„Ау, ти знаеш ли, че имаш страшни очи!“ 
(„Дами канят“, 1980)
„Няма да си играем тука на абстрактен хуманизъм . сега ще видите вий кон боб яде ли!“
(„Вчера“, 1988)
„Аз смятам на сватбата да ги наредим на масата така: роднина, милиционер, роднина, милицио-

нер …“
(„Опасен чар“, 1984)
7 .Посочете с кои популярни детски филми са свързани текстовете на песните:
Тече, всичко тече – времето няма бряг 
и ни влече – няма как . 
И тъй, всяко момче всъщност е бъдещ мъж – 
поет или моряк . („Васко да Гама от село Рупча“)
Детство мое, реално и вълшебно,
детство мое, така си ми потребно .
Все се мъча света да обгърна
яхнал пръчка при тебе да се върна . („Неочаквана ваканция“)
Всичко е толкова честно и просто -
чудно защо и кога
толкова сложен и пълен с въпроси
някои правят света . („Таралежите се раждат без бодли“)
8 . Направете съпоставка между екранните версии на романа „Под игото“ от 1952 и 1990 г .:
 y коя е тях е по-близо до книгата и коя е свободно изложение на факти и събития;
 y коя можем да наречем патетично-романтично и коя – трагично-реалистична;
 y откъс от коя екранизация бихте показали на учениците и защо .

9 . свързвате ли имената на режисьори и сценаристи с известни дейци на изкуството и култу-
рата:

Александър Вазов -
константин мутафов –             [2, 3]
Изложението в аналитичен план води до следните изводи:
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Изследването приема формулировката на Ю . Усов за кинопедагогиката като наука за закономер-
ностите, формите и методите за възпитание на човека чрез екранните изкуства .

кинопедагогиката е отворен диалог на обучаващия и обучаемия: учител – ученик, университет-
ски преподавател – студент .

Работата със студенти по проблемите на кинопедагогиката залага на самообразованието с помо-
щта на подбрани литературни източници и конкретни задачи, които предстои да бъдат апробира-
ни през академичната 2016/2017 година .
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НОВИЯТ ФОРмАТ НА ИЗПИТА ПО БъЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВъНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
В СЕДмИ КЛАС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДОБРАТА ПОДГОТОВКА ЗА НЕГО

THE NEW fORMAT Of THE ExTERNAL NATIONAL TEST IN BULGARIAN LANGUAGE 
IN THE 7TH GRADE AND THE CHALLENGES ASSOCIATED WITH THE pREpARATION 
fOR IT
Zlatina Dobreva Angelova
„Mirdob“, Bourgas

Abstract: This article outlines the results from the national test of Bularian language and focuses on the 
difficulties in the preparation of the students for this assessment, following the recent changes in the national 
external exam format . The reasons for the overall lower results are shortlisted, as well as a number of successful 
practices that may be implemented in order to overcome the flaws of the new format are presented . Moreover, 
additional resources, tailored specifically to facilitate the preparation of the 7th graders for the exam, are included . 
Webpage: http://testovepobalgarskiezik .bg

Националното външно оценяване по български език трябва да измери знанията и уменията на 
учениците от Vii клас, придобити в процеса на обучението им . От момента на стартирането на 
НВО до днес наблюдаваме непрекъснато влошаване на резултатите, като през последната година са 
регистрирани най-тревожните данни – след публикуване на статистиката излиза, че всеки шести 
ученик е с двойка по български език . От мОН бе съобщено, че оценки от среден 3,00 са получавали уче-
ници с 16 точки от 100 възможни, но на практика излиза, че всеки шести седмокласник е постигнал 
дори по-малко от този минимум и е получил двойка– т .е . той е функционално неграмотен и вместо 
да надгражда някакви знания през следващия етап от обучението си, по-скоро може да отпадне от 
училище и така да загуби правото да се реализира успешно на пазара на труда . 

Очаквани ли бяха тези резултати?
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след направените промени във формата на изпита по български език и литература през 2015 г . 
за никого от преподавателите, обучаващи седмокласниците, не бяха изненада многото слаби оцен-
ки . Още при публикуването на примерния вариант беше ясно, че голяма част от децата няма да ус-
пеят да се вместят в предвиденото време от 1 ч, след като бяха включени повече отворени въпроси . 
Друг притеснителен момент беше несъобразяването на въпросите от теста с изучаваното учебно 
съдържание . какво се има предвид?

 y Във формата на изпита са включени задачи за трансформация на изречения от един вид в друг 
и преобразуване на глаголни форми от различни наклонения . Упражнения от подобен тип се раз-
глеждаха в учебниците по български език от 1993/4 година, но същите пособия не са актуални 
днес, следователно учителите не са длъжни да включват такива задачи в учебните часове . В ре-
зултат – поне половината от децата не са работили по упражнения за трансформиране и не 
биха били в състояние да разберат от условието дори какво се изисква от тях .

 y През цялото обучение по български език – от трети до седми клас – в учебниците не са включе-
ни упражнения, свързани с проследяването на промените в глаголните форми за съответните 
времена и наклонения – в учебниците от 5-7 кл . има теория, която в повечето случаи е нераз-
бираема, и няколко упражнения за откриване на отделни форми за изучаваното глаголно време . 
В учебника за 3 кл . има само задачи за свързване на правилните форми при сегашно, бъдеще или 
минало свършено време . Единствено се проследява спрежението на спомагателния глагол съм в 
сегашно време . Вероятно това е основната причина все по-често да наблюдаваме отклонения 
от книжовната норма при окончанията за 1 л . мн . ч . в сегашно време . Едно или две упражнения 
не могат да покрият нуждите от отработване на особеностите в спрежението на глаголите 
и употребата им в текста . В 6 кл ., когато се изучават сложните глаголни времена, в учебника 
няма упражнения за трансформиране на глаголни форми от просто в сложно глаголно време и 
обратно, както и такива за изясняване на разликите в значенията им . Често – заради ограниче-
ното време – всички сложни глаголни времена се преподават в рамките на един учебен час, кое-
то не допринася за нормалното им усвояване . В резултат– учениците от 7 кл . са затруднени 
в разграничаването дори на минало свършено от минало несвършено време в изявително накло-
нение, а какво да говорим за правилна трансформация в преизказно!

 y Задачите с избор на подходящи варианти за замяна на съюзни връзки и пунктуационните пра-
вила не са залегнали като самостоятелни теми в учебниците и често се неглижират в препо-
даването на видовете сложни изречения . Доказателство за това са липсващите пунктуацион-
ни знаци в текстовете на 30% от седмокласниците, включени в проучването, както и множе-
ството грешки в употребата на запетая при останалите ученици .

 

Фигура 1. Снимки от работи на ученици, чийто майчин език е българският, имат оценки между Добър 4 
и Мн. Добър 5, живеят в градска среда и двамата им родители работят.

 y От Фигура 1 е видно колко много правописни, граматични и стилистични грешки допускат 
учениците от 7кл . Подробно описание на видовете грешки може да се открие в [10] .

 y Голяма част от учениците в 7, а вече и в 12 клас, имат проблеми с четивната техника – четат 
бавно, трудно осмислят и оценяват прочетеното, не успяват да направят логическа връз-
ка между фактите, не разграничават верни от неверни твърдения, не могат да разтълкуват 
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проблем в даден текст, справят се по-успешно със задачи с избираем отговор чрез налучкване, 
а задачите със свободен отговор ги затрудняват, трудности изпитват и при създаването на 
кратки свободни текстове . Тези ученици имат нужда от повече време за работа със задачите 
върху текста, от допълнителни упражнения по разширяване на лексическия им запас, от подо-
бряване на четивната техника . към тяхното обучение трябва да се подхожда както към това 
на деца билингви и да се прилага методиката от [6];

 y Трансформиращият преразказ затруднява всички ученици, най-вече заради подбора на опреде-
лено глаголно време според поставената задача .

Тези проблеми, както и увереността, че обучаемите имат и други пропуски, които са се натру-
пали през годините, доведоха до необходимостта от провеждане на пробен изпит за установяване 
на входното ниво в началото на ноември, който да констатира точно какви са пропуските; да под-
помогне учениците и техните учители в подбора на теми и упражнения за отстраняване на греш-
ките . В изпита по желание участваха седмокласници от различни бургаски училища . Те работиха по 
тест 23 от [2], а като задача за трансформиращ преразказ им бе даден откъс от разказа „кошничар“ 
– преразказ на текста от името на майката [1] . При изработването на задачите за теста, бяха взе-
ти под внимание констатираните отклонения в обучението на учениците според [3-11] .

като по-кратки по обем, текстът за анализ и таблицата, не затрудниха особено седмокласни-
ците при работата им по избираемите отговори, но задача 5 показа, че половината от децата не са 
разчели правилно условието и са посочили само първата в класирането по съответния показател дър-
жава, вместо първата и втората, както е заложено . Това автоматично доведе до намаляване на точ-
ките им . Тъй като задачата изискваше проверка на вниманието, фактът, че само 10% от всички де-
ца се справиха с нея без грешки, доказа необходимостта от включване на повече такива упражнения в 
учебниците и помагалата към тях . При следващите задачи до 15-та включително отново само 10% 
от учениците допуснаха до две грешки, а 30% нямаха нито един верен отговор . При останалите деца 
грешките бяха в около 50% от отговорите . Задача 16 изискваше попълване на липсващи данни, кои-
то могат да се открият в текста или таблицата . Упражнението не би трябвало да затрудни нико-
го, но се оказа, че само 20% са се справили без грешка, 20% имат по една, а 30% не са попълнили нищо . 
По-късно се изясни, че при тези ученици времето е било недостатъчно, за да попълнят данните . сле-
дователно за определения 1ч . те са успели да прочетат текст, който доближава обема на предвиде-
ния в НВО, и да отговорят само на част от задачите . Тези деца получиха препоръки в изпитна среда 
да не следват номерацията на въпросите, а да работят по упражненията, които им носят най-мно-
го точки и за които са уверени, че няма да сгрешат . 

следващите въпроси, затруднили учениците, се оказаха тези за трансформиране на пряка реч в 
непряка и редактиране на грешки . макар темата за преобразуването на пряка в непряка реч да се въ-
вежда още във втори клас, децата /между 60- 70 %/ не успяват да структурират правилно изразите 
или да ги оформят пунктуационно . В учебниците няма много упражнения за автоматизирането на 
подобен тип умения, а и невинаги се анализират грешките в учебна среда . 

Упражненията за редактиране са недостатъчно застъпени в учебното съдържание, самите уче-
ници допускат подобни отклонения от книжовните норми и трудно ги откриват в текст . Допъл-
нително усложнение създава лошата четивна техника, която им пречи да осмислят съдържанието, 
за да се ориентират какво да търсят . Ако се приложи ограничение във времето /примерно 3 мин . за 
работа върху текст/ без да се уточни какъв е броят на търсените грешки, учениците успяват да се 
справят с този проблем, но само ако са преодолели пропуските си по литературна теория до края на 
месец март .

Задача 23 беше свързана с проверка на литературната компетентност на учениците . По нея бя-
ха работили само 20% и то с променлив успех . Резултатите показаха, че за всички е проблем откри-
ването на тропи и фигури в художествен текст, макар че като терминология и определения за съ-
ответното изразно средство материята да им бе позната . Тук се присъждаше по 1 т ., за което и да 
е правилно посочено изразно средство от подточката .

следващата задача целеше да насочи вниманието на седмокласниците към изучаваните произве-
дения и героите в тях . Грешки в отговорите бяха констатирани при 40% от учениците, като най-
големи затруднения са срещнали при определяне на героите от повестта „Немили-недраги“ .

По последния въпрос бяха работили само 20 % от учениците и при всички се установиха откло-
нения при формулировката на отговора .
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Най-голям проблем за всички ученици бяха въпросите, съдържащи в условието си не и невярно, 
което се дължи на факта, че в учебна среда те са приучавани винаги да търсят правилните отгово-
ри . Необходима е продължителна работа по осмислянето на условието, която при част от обучае-
мите продължава до 12 клас .

Текстът за трансформиращия преразказ беше подбран заради отдалечеността си във времето и 
трудностите, които седмокласниците срещат с лексиката . Предаването на събитията от името 
на майката предполагаше подбор на определени моменти за преразказ и пропускане на други . Отно-
во 30% от учениците показаха неумение да се справят със задачата . Думи като плевня, ясла, обор, ра-
китак, чардак, сетне, румени, забрадка, приляга, турне и парата, додумвахме се оказаха напълно непо-
знати за тях и съответно бяха употребени неправилно . Очаквано те допуснаха грешки и в използва-
нето на глаголните форми и членуването, в подбора на моментите за преразказ, а при един от уче-
ниците текстът беше с изцяло променен край . Обяснението му – за 15-те минути самостоятелен 
прочит на текста той бе успял да достигне едва до средата и не беше запомнил края . /При печатан 
текст от страница и половина на него му е бил необходим половин час, за да го прочете!?/ .

след приключване на изпита и обобщение на резултатите може да се направи следното заключение:
 y Най-слабите постигнати резултати бяха между 19-21 т . общо за теста и преразказа . Ученици-

те от тази група се оказаха със сериозни пропуски в четивната техника, правописа, пунктуа-
цията, имаха много беден речник и в повечето случаи не разбираха терминологията и условие-
то на поставените задачи . Оказа се, че те никога не са чели изцяло каквато и да е книга, а изуча-
ваните текстове в часовете по литература се четат от техните родители, които им ги пре-
разказват . Това е изключително тревожен факт, защото същите ученици имат като срочни и 
годишни оценки Добър и мн . добър, а едното дете дори се бореше за отлична оценка .

 y Едва 20% от децата показаха резултати между 35-40т . и само 10% получиха между 48-53 т ., 
което автоматично води до извода, че само тези седмокласници имаха шанс да покрият изис-
кванията за оценка по-висока от Добър 4 на НВО .

след обработката на резултатите, всички ученици получиха индивидуални препоръки относно 
подготовката си . Изготвена им бе програма, която следва темите от Програма за подготвителен 
курс за седмокласници по български език и съдържа разнообразни по обем упражнения за затвърждава-
не на материала според нуждите .

с това първият етап от подготовката за НВО приключи и се премина към същинската част, 
която следваше схемата:

 y запознаване на достъпен език с теорията по съответната тема;
 y затвърждаване –работа по откриване, съпоставяне, самостоятелно съставяне на примери за 

изучаваното езиково явление/ използвани бяха някои техники при подготовката на ученици в 
Русия за Националната олимпиада по руски език [12-13]/;

 y анализ и редактиране на грешки на хартиен носител или в електронен вид;
 y ежеседмичен контрол чрез тематични тестове и коригиране на пропуските/ всеки ученик в 

рамките на една седмица трябваше да решава по един тест и да пише по един трансформиращ 
преразказ върху текст, съдържащ някакви особености в тематиката, композицията, изказа и 
т .н . / след проверка на зададената домашна задължително се обсъждат допуснатите грешки и 
причините, довели до тях . 

Преди да се пристъпи към работата по трансформиращия преразказ, задължително се обсъждат 
особеностите, набляга се на необходимостта от изработване на план и чернова, а за да се сведат пов-
торенията до минимум, се съставя синонимно гнездо за някои от най-често използваните глаголи /
особено при трансформирането на пряката реч/ . следващата стъпка е поставяне на изискването 
един глагол да се употребява само веднъж в рамките на една страница . Подобна техника се прилага и 
при първоначалния анализ на текста за героя, събитията и т .н . Разглеждането на варианти за замя-
на се демонстрира и чрез текста „ синонимизация“ [1] .след работа по 3 до 5 текста, всички ученици 
съвсем съзнателно започват да контролират речта си и да не допускат повторения .

За да се демонстрират особеностите при трансформиращия преразказ, използвахме разказа на 
Виталий Бианки „лай“ [1], като работихме по всички възможни гледни точки . Това помогна и на уче-
ниците с най-големи затруднения да се ориентират в подбора на моментите и глаголното време, да 
ограничат грешките си, а получените от тях точки на изпита /от 25 до 30 за преразказа/ са доказа-
телство за успеха на този подход .
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Текстовете, включени в Помагалото [1], съчетани с изучаваните художествени произведения, 
дават възможност да се изгради нравствен модел на личността, разширяват общата култура, раз-
виват уменията на децата да разсъждават, да се изразяват правилно, да прилагат практически пун-
ктуационните, граматичните и правописните норми . сред подбраните текстове в пособието пре-
обладават такива, които са отдалечени във времето, заради затрудненията от лексикална гледна 
точка, които създават на подрастващите . Забавният характер на някои произведения, фактът, че 
част от текстове са написани от ученици, по-големи от седмокласниците с една до 4 години, и че 
са по действителни събития, накара децата да осъзнаят, че литературата не е нещо абстрактно и 
провокира интереса им към четенето, заобикалящия ги свят и миналото на рода им . Веднъж открили 
връзката между изкуството и реалността, с тези млади хора вече беше много по-лесно да се говори 
за Ботев, Вазов, славейков и яворов . Децата самостоятелно изработиха таблици в електронен фор-
мат, в които попълниха данни от биографията на всеки автор, изучаван в 7 кл ., информация за съ-
ответното му произведение, тема, засегнатите проблеми, характеристика на героите . Всичко то-
ва им помогна на изпита да покажат отлична осведоменост и да не допуснат грешки в отговорите 
си на задачите по литература .

По-сериозни затруднения в подготовката на учениците имаше при съставянето на отговор по 
задача 25 и то не толкова заради това как да тълкуват изразите, а по-скоро как да се изразят сти-
листически точно . Проблемът се състоеше в наизустяването на някакъв текст, който според деца-
та трябваше да се възпроизведе без оглед на ситуацията . Това наложи да се работи чрез насочващи 
въпроси по ключови думи, които да ги ориентират в последователността при изграждане на отго-
вора и в нуждата от позоваване на изразни средства, чрез които се постига внушението . За мен са 
обезпокоителни изявленията от мОН, че на учениците ще се даде списък с примерните въпроси по 
изучаваните произведения, защото това обезсмисля включването на упражнения за самостоятел-
но тълкуване на художествен текст . При наличие на списък с въпроси, те ще бъдат разработени от 
учителите и тогава ще се оценяват уменията на преподавателите и правописа на учениците . мно-
го по-уместно би било да не се ограничават разсъжденията само по отношение на цитат от худо-
жественото произведение, а да се тълкува постъпка, черта от характера на герой, избор на изразно 
средство или похват при представяне на събитие или герой . Така е по-вероятно учениците да се под-
готвят по-задълбочено и да не срещат затруднения в следващия етап от обучението си . Тъкмо то-
зи подход бе приложен в подготовката на контролната група ученици, които на НВО при този въ-
прос постигнаха между 3 и 5 точки за всички, при условие че на предварителния изпит по тази зада-
ча бяха писали само 20% и тогава тези деца имаха средно по 2 точки .

Най-голям проблем в подготовката на седмокласниците създадоха изразните средства в худо-
жествения текст и фразеологизмите . Тук се наложи да се работи упорито, като се обръщаше внима-
ние на всяко изразно средство, срещнато в съответния текст, разгледаха се най-популярните фра-
зеологизми, а на по-късен етап всеки ученик получи откъс от непознат текст, в който да анализира 
използваните устойчиви словосъчетания, тропи, фигури и да се опита да ги замени със синоними или 
антоними-методиката е препоръчвана в [12-13] . Вместо да се затруднят, децата с удоволствие ра-
ботиха по задачата и почти не допуснаха грешки . 

От началото на февруари всички седмокласници от контролната група получиха достъп до сай-
та [2],специално разработен да ги подпомага в подготовката им по български език . Освен множество-
то тестове по формата на НВО в него могат да се открият тестове по езикова култура, различни 
текстове за трансформиращ преразказ, основни правописни, граматични, пунктуационни правила, 
както и насоки къде допълнително да се правят справки по езикови въпроси . Предстои да се разрабо-
тят всички теми от Програма за подготвителен курс за седмокласници по български език във вид на 
упражнения и тестове, да се отработят от учениците и едва тогава да се пристъпи към качване-
то им в сайта . Предимство на този ресурс е, че всеки тест е разчетен за определено време и учени-
кът може сам да прецени как напредва . след изтичане на 1ч ., работата по упражненията автоматич-
но прекъсва – това стимулира експедитивността, която е от съществено значение при този фор-
мат на НВО . Освен това сайтът може много успешно да замени провежданите пробни изпити и да 
даде шанс на деца от малки населени места и с недостатъчни финансови възможности да пътуват 
също да се запознаят с изискванията на Изпита и да придобият някакви умения, за да се справят по-
успешно с предизвикателствата му . Посоката за развитие и модернизация на образованието, която 
се следва, неминуемо ще ни отведе до подобен тип оценяване на седмокласници и зрелостници . Тога-
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ва всеки тест ще може да се генерира по различен начин, ще се елиминира възможността от препис-
ване, а и това би довело до по-голяма мотивация при усвояване на задължителния минимум от зна-
ния при учениците . 

следвайки тази схема на подготовка, контролната група показа следните резултати на НВО по 
български език:

 y Най-нисък резултат – 62 точки срещу 21 на пробния изпит .
 y Най –висок резултат – 95 т . срещу 53 на пробния изпит .
 y средна оценка за всички, участвали в експеримента- мн . добър 5,274 срещу 4,05 за област Бур-

гас .
В заключение искам да отправя предложение относно времетраенето на Изпита- ако искаме де-

цата да покажат действително какво знаят, то времетраенето трябва да е поне 75 минути . Фа-
ктът, че единствената пълна шестица за страната беше получена заради представянето в Нацио-
налната олимпиада по български език, а не на НВО, доказва подобна необходимост . стресът от из-
питната ситуация увеличава нуждата от неколкократен прочит на условията, осмислянето на за-
дачите и оформянето на свободните отговори, а това изисква допълнително време . Дори ученици-
те, постигнали резултат от 82 до 95 точки, споделиха, че едва са успели да се вместят в рамките на 
този 1 час, а все пак от експеримента ни се оказа, че тези обучаеми са едва 20 % от общия брой ./като 
сравнение мога да посоча, че в устна форма същите деца за 1 ч . са решавали по 2 подобни теста през 
последните седмици преди НВО ./

Освен това, ако искаме да приобщим образованието към практиката, редно би било в НВО да се 
включват задачи за съставяне на документи като заявление, CV, декларация, покана, писмо, имейл по 
конкретна тема и др . подобни или за редактиране на грешки в тях . Точно от такива знания имат 
нужда младите хора в практиката си . За съжаление обаче, за голяма част от учениците изисквани-
ята към този род текстове са непознати, а това пречи на тяхната социална реализация . Тъй като 
езиковите умения се градят върху имитацията на модели, то разнообразието от такива при обуче-
нието по родна реч е ключово за успешното социализиране на подрастващите . Ако човек търси свое-
то място в света, той трябва да опознае и обикне езика си, защото това е основата на неговия бит, 
култура и националност . 
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Abstract: The article presents a pedagogical implementation of a joint work between school, cultural institutions 
and parents in philosophical, psychological and pedagogical aspect . The aim is more thoroughly comprehension 
of the messages of the artistic texts . The approaches and methods implemented here are adequate to the age 
characteristics and needs of education .
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Обучението по литература в пети клас има основна цел – подготовката на личности, които въз-
приемат художествената литература като ценност, като достижение на човешката мисъл, и из-
питват стремеж и потребност да общуват с нея . художествените текстове са по-различни от ос-
таналите, защото представят хора и светове чрез творческата измислица, която се надява да из-
глежда убедителна и истинна . Но тя не всякога съвпада с читателското тълкуване, дори може да не 
е близо до него (особено ако текстът е писан в много различно време от времето на четенето) . За-
това е доста по-трудно да се разбере казаното в една литературна творба . И все пак има начини, 
които помагат да се достигне до смисъла й или поне до тази част от него, която се възприема по схо-
ден начин от повечето читатели . Разбирането на художествения текст има две условия: да харе-
саш това, за което се говори (четенето като удоволствие), и да те впечатли начинът, по който се 
говори . Двете са свързани . И най-драматичната история не може да развълнува, ако е разказана не-
увлекателно . И обратно . Понеже произведенията, изучавани в училище, са избрани предварително, 
харесването им от учениците не е гарантирано . Но може да се предизвика, ако се вникне в начина на 
направата им и се окаже, че чрез нея са отправени важни и за съвременния човек послания . Игровите 
методи на обучение са колкото съвременни и иновативни, толкова познати и битуващи в образова-
телния процес от дълги години . Присъствието им в образователно-възпитателния процес се обусла-
вя от факта, че прилагането им не просто ангажира учениците, а им дава възможност да се забaвля-
ват, обучавайки се .

Прилагането на игровия подход предполага обсъждане на различни гледни точки към него . Така в 
хода на дискусията се развиват и комуникативноречевите умения на учениците, а без тяхното раз-
витие не биха могли да бъдат успешни хора . Наясно сме колко бавно и трудно се постига умението 
за точност и яснота на изказа, за конкретност и умение за аргументация . Изслушвайки мненията 
на съучениците си, учениците формират и умение да чуват чуждо мнение, а това е пряко свързано с 
тяхната култура на поведение . И още нещо – когато учат играейки, в процеса на подготовката се 
научават да работят екипно, да съпреживяват и да бъдат активни участници в диалога .

както посочва Иван Иванов [1], представяйки предимствата на интерактивните методи на 
обучение, прилагането им е свързано с целенасочено взаимодействие, обучението се превръща в акти-
вен процес, при който учениците трупат опит . Различните хора учат по различен начин! Наш про-
фесионален дълг е да помогнем реализацията на този процес да бъде факт .

художествени текстове, театрална сцена, изразително четене – всички компоненти на емоцио-
налното възприятие на творбите на словесното творчество могат да бъдат представени по начин, 
който да ангажира чувствата, да обогати знанията и да гради стойностни нравствени критерии у 
учениците . Приказките са специфичен жанр на човешката словесност и усвояването им е приятен мо-
мент от учебната програма . Този факт роди идеята да проведа обобщителния урок на камерна сцена 
на театъра в присъствието на родители и актьор, изпълнител на роля в едноименния спектакъл .
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Часът по литература, проведен на камерната сцена на ДкТ „константин Величков“, започна с 
презентация, посветена на великия приказник Шарл Перо и на най-популярните му творби . Две уче-
нички проследиха жизнения му път и раждането на писателя Перо, което се случва в зрялата му въз-
раст . Представянето завърши с обобщението, че събитията, описани в приказките, са забавни, нео-
бикновени и поучителни; че героите, макар понякога и странни, ни учат да вярваме в доброто, да се 
борим за успеха си, да бъдем съобразителни и смели .

В часовете, предхождащи обобщителния урок, с учениците коментирахме модела, по който се 
изгражда вълшебната приказка, и принципите за унаследяване в родовото общество . Проследихме 
пътя и израстването на най-малкия брат до замъка на човекоядеца . след като бяха осмислени прави-
лата на родовата общност, ги съотнесохме към съвременния свят и така чрез „мозъчна атака“ се ак-
тивира и личният житейски опит на учениците . В хода на обсъждането дискутираме редица хума-
нитарни проблеми, чието значение е актуално и днес: колко са важни имената и титлите, общест-
веното положение, как някои хора проявяват горделивост, и т . н . Всички заявиха желание да имат 
щастливата съдба на приказния герой, който получава голямата награда . Въпросът по какъв начин 
можем да докажем, че сме я заслужили, ги накара да се замислят за собствената си съдба и да я възпри-
емат като нещо, което зависи и от тях самите .

Припомняйки понятията традиции и норма, започна диалогът ни, свързан с качествата на геро-
ите . Припомнихме факта, че в различните общества съществуват различни начини на унаследяване . 
Обясних, че идеята, че всички деца в семейството са еднакво „ценни“, т . е ., че е нормално да получа-
ват поравно от родовото имущество, се е появила доста по-късно, а и до днес не е възприета нався-
къде по земята . Така стигнахме до припомняне на понятието нравствени норми, които свързахме с 
общоприетите представи за добро и зло . Във втората част от презентацията две ученички откро-
иха качествата, присъщи на котарака и на господаря му .

Изразителното четене на епизоди от приказката бе реализирано на музикален фон . Изборът му 
бе направен от петокласничка с изявен интерес към музиката . Тя обясни подбора на авторите – Бах, 
Вивалди, хендел – и аргументира интересно и емоционално звученето на трите творби в конкрет-
ни моменти . словесно нарисуваните от нея въображаеми картини накараха всички присъстващи да 
попътуват из поляните и покрай брега на реката, да влязат в двореца на човекоядеца, да се почувст-
ват свидетели на сватбената атмосфера в края на приказката . 

след ученическото влизане в роли дадох възможност за изява на актьора от ДкТ в града ни, кой-
то присъства на урока . В сценичната реализация на спектакъла той изпълнява ролята на най-малки-
ят брат в постановката на пазарджишкия театър . Той сподели своето впечатление от ученически-
те превъплъщения и разказа за начина, по който извървява своя път към отделния образ . Изключително 
вълнуващо и въздействащо за учениците се оказа споделеното от него . Те осмислиха трудния път при 
реализирането на един спектакъл и с пламнали от любопитство очи задаваха въпросите си към актьо-
ра, чиито отговори чуха . В този час петокласниците навлязоха в един свят, не по-малко вълшебен и ин-
тересен . Актьорът, изпълняващ ролята на най- малкият брат, изигра част от нея, и това, което пред-
стави, бе различна интерпретация на същността на героя . Неговият персонаж изглеждаше глуповат 
и безхарактерен, различен от този, който ние в часовете изградихме . Това даде възможност актьорът 
да обясни как протича работата по изграждането на сценичния образ, как от четене на маса се стига 
до сцената, когато имаш партньори, музикално оформление, сценография и … публика .

Проектите, свързани с илюстрирането на моменти от приказката, дадоха възможност на уче-
ниците да демонстрират своите решения . Особен интерес предизвика презентацията, която пред-
стави историята на костюма и представянето на идеи за костюми и декори . Този момент бе убе-
дително доказателство, че учениците са съпреживели вълненията на героите . Проектите им доказ-
ват, че креативното мислене е мощен импулс за изява на въображението им . Представиха не само 
идеи за външния вид на героите, а ги свързаха с качествата им . Под сръчните им ръце се появиха ма-
кети, представящи замъка на човекоядеца, идеи за комикси, проекти за сценографски решения (фиг .1, 
фиг .2)  . Всеки автор на проект обясни своето решение за вида му, за подбора на цветовете, разполо-
жението им в пространството . Това не е лека задача, но пък даде възможност на авторите да се убе-
дят колко е важно да аргументират своите идеи, да обосноват решенията и при това да го напра-
вят, изразявайки се точно и ясно .

Последва коментар върху въпроса, поставен от мене: Защо според Вас от приказката излиза, че жи-
вотното е по-умно от хората, че котаракът може да бъде наставник на стопанина си, че е по-оправен 
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и находчив от господаря си? какъв е смисълът от това приказно „преобръщане“ на порядъка, с който 
сме свикнали? Отговорите им отново насочиха към изтъкването на качествата, които демонстрира 
котарака наставник, преодолявайки препятствията, които се изпречват на пътя му . Последва прово-
кацията, че всъщност героят послъгва, понякога заплашва, в края на краищата присвоява чужд имот и 
се добира до успеха чрез измама . И тук се включи отборът на родителите . На родителска среща, която 
предхождаше урока, помолих родителите да помислят върху следния факт – преди години в едно ита-
лианско списание за родители се разгаря дискусия „за“ или „против“ „котарака в чизми“ . Едни от учас-
тниците го харесват и защитават, други го смятат вреден за възпитанието на децата . Помолих ги 
за мнение как биха защитили или в какво биха обвинили котарака . Родителското участие надхвърли и 
най-смелите ми очаквания за активност . Но най-интересно и забавно беше за децата им, които не бяха 
участвали в подобен диалог с родители, а още повече, че по много от въпросите мненията им не съвпа-
даха . Най-интересен бе моментът, в който се откроиха две становища на родители – коренно проти-
воположни по своя смисъл . Една родителка, архитект по професия, категорично заяви, че смята при-
казката за вредна за възпитанието на децата, че съдържанието й изкривява представите им за поч-
теност, че не трябва да бъде уважаван типаж, който постига всичко с измама . като опонент на то-
ва мнение се изяви родител, юрист по професия, който пък категорично смята, че приказката е един 
чудесен житейски урок за справяне със ситуациите, които животът поднася; че текстът представя 
многообразието на човешката същност и в този смисъл гради у децата представи за различните жи-
тейски ситуации . Тук се намеси екипът „адвокати“ на котарака . Те бяха подготвили защитата му, ка-
то използваха аргументите, че всичките му действия са насочени не към неговото собствено облаго-
детелстване, а за да бъде доволен господарят му . Говорителката на екипа изтъкна, че по никакъв начин 
той не поставя пред мелничарския син въпроса за своето възнаграждение . Посочиха като аргумент и 
факта, че със стореното не причинява вреда или нещастие на никого (освен на човекоядеца) . Петокла-
сниците харесаха ролята си на адвокати и в един момент емоциите им се разгорещиха . Те посочваха ар-
гументите си, като се позоваваха на текста .

 

Фигура 1. 

 

Фигура 2. 
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Тази емоция децата дълго ще помнят и това мое убеждение се подкрепя от факта, че и на следва-
щия ден в часа по литература предложиха пак да поговорим за героите . Очевидно различията в мне-
нията между отделните родителски мнения ги беше провокирало да мислят кой в какво има право, 
когато е отстоявал позицията си за качествата на героя . Обобщих, че художествената литература 
няма за цел да уеднаквява и унифицира, а да предизвиква размисли и да поставя читателя пред въпро-
си, свързани с нравствените норми, които движат живота напред . Няма художествен текст, кой-
то да дава рецепти за поведение! Но всяка стойностна творба кара читателя да мисли . когато то-
ва се случи, всяко усилие по посока на стимулиране на четенето е имало смисъл . 
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Весела Александрова Топалова
ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик

„ОТ ИЗВОРА НА БъЛГАРСКАТА КРАСОТА И СИЛА“. 
мАЙСТОРСКИ КЛАС ПО БъЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 10 И 11. КЛАС

„fROM THE SpRING Of BULGARIAN BEAUTY AND STRENGTH“ – MASTER CLASS IN 
BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE fOR 10TH AND 11TH GRADE 
Vesela Aleksandrova Topalova
„Bertolt Breht“ foreign language school, pazardzhik

Abstract: Accepting the challenge to participate in a master class, the students have the opportunity to immerse 
themselves in a more unconventional way into the magic of words and bring in the very source of Bulgarian beauty 
and strength . in this master class the students from 11th grade play the role of mentors, who take tenthgraders 
to a literary adventure . By comparing the works of father and son Slaveykovi – „The Spring of Belonogata“ and 
„Ralitsa“ – younger students are taking the first step to literature for the next school year, while the older ones 
are more experienced partners, who know both texts well . Their work confirms the ideas of resurrecting and 
indomitable spirit of the Bulgarian women and the Bulgarian, which is part of the context of the universal . The 
works of father and son Slaveykovi are undoubtedly a reflection of the spirit of the times in which they were 
created, but also a proof of the strong continuity between generations of poets . The common in both texts is the 
woman – multifaceted and breathtaking with her beauty and the strength of her spirit . Therefore the students show 
the different faces of the Bulgarian women both literally – by the transformation of twelve different students from 
two classes into the roles of Gergana and Ralitsa, and symbolically through the work of research teams of the lyrical 
images of the heroines of these texts .

Keywords: master class, Bulgarian beauty and strength, comparing, mentors, different faces of the Bulgarian 
women

Настоящият доклад представя един експеримент, реализиран като извънкласна дейност, резул-
татите от която са представени като извънкласна форма на интегриран урок между ученици от 
десети и единадесети клас . Приемайки предизвикателството да участват в майсторски клас, учени-
ците имат възможност да се потопят по един по-нетрадиционен начин в магията на словото и да се 
пренесат при самия извор на българската красота и сила . В този майсторски клас единадесетокласни-
ците влизат в ролята на ментори, като повеждат десетокласниците в едно литературно приклю-
чение . Чрез съпоставка на творбите на баща и син славейкови – „Изворът на Белоногата“ и „Ралица“ 
– по-малките ученици правят първата си крачка към литературата за следващата учебна година, а 
по-големите са по-опитните им партньори, познаващи добре и двата текста .

съвместната им работа е потвърждение на идеите за възкръсващия и несломим дух на българка-
та и българското, положени в контекста на общочовешкото . Творбите на баща и син славейкови са 
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безспорно отражение на духа на времето, в което са създадени, но са и доказателство за силната при-
емственост между поколенията творци . Общото и в двата текста е жената – многолика и покоря-
ваща с красотата и силата на духа си . Ето защо учениците показват различните лица на българката 
както буквално, така и символично . 

Изборът на темата и вида извънкласните занимания е продиктуван от идеята, че у всеки е за-
ложено желанието да споделя опита си и да доказва способностите си, опитвайки нещо различно . 
Ето защо настоящият майсторски клас се основава на така нареченото учене чрез сътрудничест-
во (cooperative learning) . Ученето чрез сътрудничество е направление в съвременната американска пе-
дагогика, което се развива особено активно през последните 10-15 години . То се стреми да организи-
ра обучението по такъв начин, че процесът на учене да стане социална дейност . Това се постига, ка-
то се стимулира сътрудничеството между учениците, организирани в група . При ученето чрез съ-
трудничество се използват разнообразни методи на обучение, които са познати отдавна (метод на 
проектите, дикусия, проблемно обучение и др .), но се използват по специфичен начин, като се насър-
чава сътрудничеството между учениците в групата . 

книгата „Учене чрез сътрудничество“ от д-р спенсер кегън е публикувана през 1985 г . Тя е едно 
от най-цялостните и най-пълни изследвания на ученето чрез сътрудничество, в което е събран го-
лям набор от похвати и техники, използвани при този начин на обучение . Въпреки че книгата не се 
отнася до някакъв определен метод на обучение, често се говори за „метода на кегън“ . Различните 
техники, представени в книгата, са групирани на основата на социалните умения, които се форми-
рат чрез тях . Основната идея на автора е да се съчетае груповата организация на обучението и него-
вата индивидуализация . Изхождайки от идеите, формулирани от кегън, предлагам практически идеи 
за провокация на интереса и формиране на социокултурни компетентности и умения на участни-
ците в майсторския клас по български език и литература, като ги прилагам не само сред ученици на 
една и съща възраст, а от два различни гимназиални класа . 

Предмет на настоящия доклад e представянето на резултатите от работата на участниците 
в майсторския клас – „От извора на българската красота и сила“, състояло се на 09 .06 .2016 година в 
къщата музей „константин Величков“ с ученици от 10З и 11В клас, ЕГ „Бертолт Брехт“, град Пазар-
джик . За да бъде реализирано то, работата ми с учениците протече на няколко етапа:

 y Подбор на желаещите да участват в извънкласна дейност ученици и формиране на групите 
(изследователските екипи) от двата класа . 

Бяха формирани по шест изследователски екипа от десети и от единадесети клас, които първо-
начално да работят независимо един от друг (тъй като по-малките ученици са изучавали в 10 .клас 
само единия художествен текст), а на следващ етап да съпоставят, обсъдят и обобщят наблюдени-
ята си .

 y Подготовка на дидактически материали, които да насочат екипите към естеството на из-
следваната проблематика:

Работни листи с помощни въпроси – Приложение 1 и Приложение 2
 y Разпределение на отговорностите в групите, като участниците получават различни роли . 

Тъй като поставената тема предполага разглеждане на различните лица на българката според две-
те изследвани поеми – „Изворът на Белоногата“ от П . Р . славейков и „Ралица“ от П . П . славейков, 
във всеки от общо дванадесетте екипа беше излъчена по една ученичка, която да влезе в ролята съ-
ответно на Гергана или Ралица (лирическите героини на поемите), за да онагледи буквално всяко от 
лицата на българската жена . Ролята на останалите членове на екипа беше да подберат откъс от съ-
ответния лирически текст, който да доказва и онагледява направените от тях изводи в хода на ра-
ботата и който да бъде представен от „Герганите“ и „Ралиците“ на заключителния етап . Освен то-
ва всички ученици в групата си сътрудничат при анализирането на художествения текст – със зна-
ния, идеи и предложения .

лицата на българката бяха определени и обобщени по следния начин:
„Изворът на Белоногата“ – 10 . клас
Екип 1 – „традиционната“ Гергана
Екип 2 – „единствената“ Гергана
Екип 3 – „влюбената“ Гергана
Екип 4 – „свободната“ Гергана
Екип 5 – „жертвената“ Гергана
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Екип 6 – Гергана - „морален победител“
„Ралица“ – 11 . клас
Екип 1 – „традиционната“ Ралица
Екип 2 – „единствената“ Ралица
Екип 3 – „влюбената“ Ралица
Екип 4 – „непоколебимата“ Ралица
Екип 5 – „Ралица в страданието“
Екип 6 – „ненадломената“ Ралица
 y Определяне на срокове за самостоятелно изпълнение на задачите – 1 седмица
 y Провеждане на „кръгли маси“ с отделните екипи за обсъждане и прецизиране на идеите и изво-

дите, до които са стигнали .
 y съвместна работа на съответстващите си изследователски екипи от десети и единадесети 

клас (екип 1 от 10 .клас с екип 1 от 11 .клас . и т .н .) .
На този етап от работата учителят е в ролята на консултант и партньор, работещ заед-

но с учениците, насочвайкии и подпомагайки . Точно тук в най-висока степен се материализира същ-
ността на майсторския клас, защото целта му е приемственост и учене чрез споделяне на опит . Ра-
ботейки заедно, по-малките ученици направиха първите си крачки към литературата за следваща-
та учебна година, а по-големите бяха техните по-опитни партньори, познаващи добре и двата те-
кста . В това паралелно изграждане на образите на двете героини единадесетокласниците като мен-
тори изведоха характерното за Ралица от едноименната поема, като го съпоставиха с образа на Гер-
гана . Техните наблюдения стъпиха на тези на десетокласниците и ги разшириха . Резултатът от об-
съждането беше формулиран писмено като теза-изказване от специално излъчен за целта отговор-
ник на групите .

 y Подготовка и изработване на брошура от учениците, представяща майсторския клас .
Освен брошура, за която използвахме рисунка на една от участничките в майсторския клас, бе-

ше реализирана и още една провокативна идея на учениците – бяха подготвени специални етикети 
за минерална вода с марка „ . . . от извора на българската красота и сила“, която решихме да бъде пода-
рък за спомен към гостите на финалното ни представяне .

 

Фигура 1. Илюстративни материали – брошура и етикет за минерална вода с марка
„... от извора на българската красота и сила“

Един от екипите на десетокласниците по собствена идея разработи и подготви интерактивно 
табло, представящо градинката на Гергана от „Изворът на Белоногата“ . Таблото представлява кар-
та на България, на която са подредени снимки на всички цветя от градинката на героинята, избро-
ени в поемата .

 y Подготовка и реализация на финалното представяне на резултатите от работата на учени-
ците в майсторския клас .

Финализирането на майсторския клас беше замислено и реализирано като своеобразно представле-
ние, в което се редуваха актьорска игра и изказвания на изследователските екипи . Изборът на локация 
за представянето не е случаен – заедно с учениците взехме решение да излезем от „рамките“ на клас-
ната стая и максимално да се потопим в атмосферата на изследваните художествени текстове, ка-
то поканим гостите си в двора на типична старовремска къща – къща музей „к . Величков“, Пазарджик .
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Фигура 2. Илюстративни материали – интерактивно табло „Градинката на Гергана – 
метонимия на българското“

 

Фигура 3. Къща музей „Константин Величков“, Пазарджик

спектакълът на учениците се състоеше в успоредно представяне на „различните лица“ на герои-
ните Гергана и Ралица съответно от десетокласниците и единадесетокласниците чрез превъплъща-
ване на ученици в образите на шест различни „Гергани“ и шест „Ралици“, а също и на везира и Нико-
ла (от „Изворът на Белоногата) и стоичко Влаха и Иво (от „Ралица“) . Учениците цитираха/драма-
тизираха избрани откъси от художествените текстове, а техните изследователски екипи изясни-
ха наблюденията си върху конкретните действия, поведение и принципи на лирическите героини .

 

Фигура 4. Ученици в ролите на лирическите герои от двата текста
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Фигура 5. „Лицата на българката“

В това паралелно изграждане на образите на двете героини единадесетокласниците като менто-
ри изведоха характерното за Ралица от едноименната поема, като го съпоставиха с образа на Герга-
на . Техните наблюдения стъпиха на тези на десетокласниците и ги разшириха .

 

Фигура 6. Участниците в майсторския клас

 y Обобщаваща част – Актуализиране на поствените проблеми от двата художествени текста 
и полагането им в съвременен контекст .

За финал на своебразния спектакъл беше отправена една последна провокация от учителя към уче-
ниците (за която те не подозираха) чрез поставяне на въпросите - къде са и кои са „Ралиците“ и „Гер-
ганите“ днес? какво означава да бъдеш Гергана или да бъдеш Ралица? можем ли и искаме ли да бъдем като 
тях днес? спонтанният отговор недвусмислено показа задълбоченото осмисляне на проблематиката 
и на двата художествени текста, както и новото самочувствие, което участниците в майсторския 
клас са придобили в резултат на новите си познания и партньорството си .

Усмивките по лицата и на учениците, и на официалните гости и присъстващите колеги доказ-
ват на практика твърдението, че когато на децата се даде свободата да творят и когато те и тех-
ните идеи са поставени в центъра на обучението, то се превръща в своебразен празник за всички . 

Изводи:
Работата в този своеобразен експеримент дава големи възможности на преподавателя да по-

стигне своите цели: повишаване на мотивацията; насърчаване на интересите; обобщаване научено-
то, като се полага в полето на общочовешкото; изразване на собствена позиция чрез актуализира-
не на проблемите в художествените текстове; повишаване на социокултурната и литературната 
компетентност на учениците; създаване на умения за представяне на наученото и споделяне на оп-
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ит (учене чрез сътрудничество); развиване на индивидуалността и стимулиране на творческите 
заложби . В същото време учителят успява да се сближи със своите ученици, които са много освобо-
дени, истински и креативни в неформална обстановка, каквато предлагат извънкласните дейности . 

 

Фигура 7. Учениците и гостите

Приложение 1 . Работен лист с помощни въпроси

майсторски клас за десетокласници – лицата на момата

Екип 1 - „традиционната“ Гергана Открийте доказателства в текста на поема-
та „Изворът на Белоногата“ за това, че Гергана 
притежава качества, изконно характерни за бъл-
гарката . кои са тези качества? как са внушени?

Екип 2 – „единствената“ Гергана как и къде в поемата „Изворът на Белоногата“ 
е внушена избраността на героинята? Защо се 
откроява от колектива? с какви изразни сред-
ства е постигнато това внушение? Връзка с 
фолклорната традиция .

Екип 3 – „влюбената“ Гергана какви измерения има любовта на Гергана с Нико-
ла? Изградена ли е в духа на фолклорната тради-
ция? как? как са представени двамата герои? съ-
поставими ли са един с друг? Изборът на любим и 
отстояването на любовта прави ли Гергана мо-
дерна героиня на Възраждането? Защо?

Екип 4 – „свободната“ Гергана В кои моменти от текста и как Гергана е пред-
ставена като свободолюбива и свободна лич-
ност? коментирайте свободния й избор на лю-
бим . коментирайте поведението й спрямо вези-
ра при срещата на извора – тя се държи с него 
не като робиня, а като с равен . коментирайте 
представата й за щастие и охолство в аргумен-
тите й пред везира .

Екип 5 – „жертвената“ Гергана По какъв начин славейков загатва за онова, кое-
то предстои на Гергана – предчувствие за тра-
гичен край (вграждането на сянката и смър-
тта)? Значение на името, значение на жертве-
ните животни, с които е свързана – „пиле ша-
рено“, „кротко агънце“? каква е цената, която 
Гергана плаща за свободната си воля? Защо е по-
жертван животът на героинята? Защо чешма-
та е поръчана „за помен“?
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Екип 6 – Гергана „морален победител“ сблъсъкът между Гергана и везира е кулминацио-
нен момен в поемата . В него героинята доказва 
качествата си и правото си на избор и свобода-
на воля . какви са аргументите, с които отхвър-
ля предложенията на везира? Има ли значение ре-
дът, в който са изброени? как ги подрежда сама-
та героиня? В спора с везира кои две гледни точ-
ки, кои две ценностни системи се сблъскват? За-
що Гергана, макар и изгубила живота си, е мора-
лен победител в този словесен сблъсък?

Приложение 2 . Работен лист с помощни въпроси

майсторски клас за единадесетокласници – лицата на жената

Екип 1 - „традиционната“ Ралица Открийте доказателства в текста на поемата 
„Ралица“ за това, че Ралица притежава качества, 
изконно характерни за българката . кои са тези 
качества? как са внушени? Прилики и разлики с 
Гергана от „Изворът на Белоногата“ .

Екип 2 – „единствената“ Ралица как и къде в поемата „Ралица“ е внушена избра-
ността на героинята? Защо се откроява от ко-
лектива? с какви изразни средства е постигнато 
това внушение? коментирайте тази избраност 
на Ралица в контекста на естетиката на инди-
видуализма и идеите на П .П .славейков за силна-
та личност . сравнете Ралица с Гергана по този 
критерий .

Екип 3 – „влюбената“ Ралица коментирайте отношенията на Ралица с Иво . 
какъв е изборът й? какъв е Иво в сравнение със 
стоичко Влаха? Традиционно аргументиран ли е 
изборът на момата, или е плод на индивидуално 
решение, продиктувано от личностни предпо-
читания? как е представена любовта между два-
мата млади? коментирайте значението на обра-
за на сърцето – метафора на какво е то?

Екип 4 – „непоколебимата“ Ралица коментирайте измеренията на свободата в об-
раза на Ралица . В какво се изразява нейната сво-
бода? В кои моменти от текста и как Рали-
ца е представена като свободолюбива и свобод-
на личност? коментирайте свободния й избор 
на любим . коментирайте поведението й спря-
мо стоичко Влаха при срещата им на чешмата . 
сравнете го с това на Гергана от „Изворът на 
Белоногата“ .

Екип 5 – „Ралица в старданието“ По какъв начин славейков загатва за онова, кое-
то предстои на Ралица – смъртта на Иво? На-
чалната ощетеност – сираче, предполага жи-
тейска компенсация, но щастието на героиня-
та е краткотрайно . Защо? как се променя Рали-
ца чрез страданието? коментирайте индивиду-
алистичните идеи на славейков за силната лич-
ност, доказваща се чрез страданието .
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Екип 6 –„ненадломената“ Ралица В какво се състои силата на героинята? каква е 
новата формулировка на славейков за героично-
то – прилики и разлики с възрожденците? Обра-
зът на сърцето и усмивката . Предящата мома в 
края на двете поеми?
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ТЕХНОЛОГИЧЕН мОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОмУНИКАТИВНО-РЕЧЕВИТЕ 
УмЕНИЯ НА ДЕЦАТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЧРЕЗ ТВОРЧЕСКИ РАЗКАЗ
ПО ОТКъС ОТ ТЕКСТ

TECHNOLOGY MODEL fOR THE DEVELOpMENT Of COMMUNICATIVE AND SpEECH 
SKILLS Of CHILDREN IN pRESCHOOL THROUGH CREATIVE STORY IN AN ExCERpT 
fROM THE TExT
penka Krasteva Valcheva 
plovdiv University „paisii Hilendarski“, plovdiv

Abstract: The task to draw logical coherent text based on any set of text is not easy for children – it requires 
hard work of thinking and imagination . A special feature for preschool children is the proximity of purpose – 
a fact which requires them to offer intermediate images of the destination . in the beginning the conditions of 
creativity should be as specified by production of stories to be governed by interim goals – supporting words, parts 
of the story and plan . With such a backing material imagination can operate more broadly in the area of   detail, 
understanding and experience of events . Moreover, relieving the transition to the next stages, when of support on 
individual moments in the story as the beginning or end, is going to support on individual words and phrases .

Keywords: creative story, technology model, communication skills . 

Разглеждането на литературната творба като модел на житейска или въображаема ситуация, 
разгърната в художествено-образна форма, дава основание на м . Балабанова да счита, „че богатство-
то на идеи и начини, свързани с нейната реализация в текста, развива детското светоусещане, съ-
действа за социализацията на детето както в когнитивен и социален, така и в емоционален аспект 
(стимулира способността за емпатийно съпреживяване)“ [1, 95] . Това е от една страна . От друга, 
анализирането на творбата като модел на продуцираните от детето художествени текстове, да-
ва основание да се счита, че натрупването на такива модели съдейства за изграждане у детето на 
способи за художествено възприемане и отразяване на тази „по-сложна“ действителност във фор-
мата на преразказа и разказа [1, 96] .

За да възпроизведе прослушан текст, детето трябва да умее да извършва предварително мислов-
на преработка на чутото, да отдели основните му части и да ги свърже помежду им . Постепенно то 
започва да пренася усвоеното в практиката си по съставяне на приказки . По такъв начин, подчерта-
ва Балабанова, преразказът допринася за развитието на детския разказ . като овладяват структура-
та на свързания текст и особеностите на художествения стил, децата се подготвят за самостоя-
телно словесно творчество [1, 96] .

Под влияние на образците на литературата, речта на децата в процеса на преразказването ста-
ва по-слабо ситуативна (в сравнение със самостоятелните разкази), обогатява се с различни син-
тактични форми, образни думи и изрази . Усвояването на преносното значение на думата, на мета-
форичния смисъл, се извършва главно в процеса на анализа на литературните произведения, предла-
гани за преразкази [2] . Преминаването на такива думи и изрази в активната реч на децата е от голя-
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мо значение, защото, както подчертават редица учени – например А . Потебня, именно многозначи-
телността и преносното значение на думата са главните източници на образността . Употребата 
на думите и на изразите в тяхното преносно значение е присъщо на децата с изразени възможности 
в областта на словесното творчество [5, 126-134] .

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“ [8, 23] . 
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“ [8, 26] . 

Особено важна е беседата, която подготвя творческия преразказ . Тя трябва да е съобразена с не-
обходимостта 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 стимулиращата детското мислене провокативност, на проблемността, която 
задава нова сюжетна линия, нови решения на заложените конфликти “[8, 71] . Чичикова подчертава, 
че въпросите с репродуктивен характер са уместни дотолкова, доколкото оригиналният текст из-
исква да бъде припомнен, като се споменават онези моменти от развитието на действието или оне-
зи детайли, които могат да бъдат трансформирани, т .е . преобразувани и разказани по различен на-
чин . [8, 71] . 

В същото време и задачата да се състави логически свързан текст на основата на каквато и да е 
зададена част от текста не е лесна за децата – от тях се изисква усилена работа на мисленето и въ-
ображението . Чрез интерполация се насища с информация откъс от текста при опора на неговата 
начална и завършваща част . Екстраполацията изисква умение за антиципиране на недостигащата 
информация, възможна в бъдещето (за продължаване на разказ по дадено начало) или за представяне 
във въображението на тази, която е била невъзможно в миналото (за измисляне началото на разказ 
по неговата завършваща част) .

За децата е твърде трудно да съставят разкази чрез интерполиране на недостигащото съдър-
жание, тай като наличието на начална и завършваща част създава у тях илюзията за цялостност на 
текста . като най-достъпна, желана и полезна форма, с оглед развитието на творческото въображе-
ние, Балабанова отчита разказа по дадено начало [1, 123] .

За да се даде по-голяма свобода на детското въображение, предложеното от учителката начало и 
последващите указания не трябва да дават конкретна насоченост на изложението, както често се 
получава в практиката . Текстът – начало трябва само да въведе децата в определена ситуация, да за-
гатне обстоятелствата на действието, да набележи главните герои, като остави на децата иници-
ативата сами да потърсят пораждане на проблемната ситуация . Това, според Балабанова, дава въз-
можност за разгръщане на най-разнообразни варианти на продължение и завършек . Но творческото 
решаване на подобна задача само в словесен план, подчертава авторката, е трудно за децата в тази 
възраст . Петгодишните деца още не притежават необходимите умения за самостоятелно разгръ-
щане на основното съдържание, за изграждане на композицията на разказа и за предварителното му 
осмисляне . Разказите по начало от литературно произведение са много подходящи за решаване на за-
дачите по тяхното формиране с това, че непосредствено въвеждат децата в творческия процес, по-
ставят ги в интересна проблемна ситуация, в която те не могат да останат равнодушни зрители . 
Ето защо, пише Балабанова, „на подготвителния етап е необходимо да се предлагат на децата разгър-
нати моменти от литературни произведения, включващи не само началото, но и експозицията на 
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случката, като при възможност е желателно илюстриране на моментите .“ [1, 124] .
За да свикнат предварително да обмислят възможното продължение на разказа, децата се насоч-

ват с въпроси към различни варианти на разгръщане на действието и им се дава кратък план, който 
да ги ориентира към евентуално развитие на сюжетната линия . По-късно, с цел постигане на отно-
сително пълна самостоятелност при измисляне на сюжета, учителката дава само кратко, измисле-
но от нея въведение на разказа . За разлика от разказите по начало от литературно произведение, при 
които обстоятелствата на действията, героите и случката до кулминацията са експлицитно из-
разени в предложения за довършване откъс, то при текста – начало само са маркирани обстоятел-
ствата на действието и героите, но напълно отсъства случката . Подобен подход, обобщава Балаба-
нова, дава неограничени възможности на детето за авторство на сюжета [1, 126] .

Технологичен модел за развитие на комуникативно-речевите умения на децата в подготвителна 
група чрез творчески разказ по текст/откъс от текст

Изхождайки от основни характеристики на творческия разказ, посочени от м . Балабанова: са-
мостоятелно изграждане (без помощ и корекция от страна на слушателя), наличие на фабулиране и 
наличие на интрига [1, 82] . и схващането на Р . Танкова, че “комуникативният статус на текста се 
определя както от информацията за обективната действителност, така и от информацията за 
спецификите на речевата ситуация, заради която е създаден“ [6, 19], предлагаме технологичен мо-
дел за развитие на комуникативно-речевите умения на децата в подготвителна група чрез творче-
ски разказ по откъс от текст, който се състои от 4 словотворчески задачи, ранжирани по степен на 
трудност според спецификата на словесната основа и особеностите на опорния материал . според 
словесната основа разграничаваме творчески разкази по: текст на непознато литературно произве-
дение, по дадено начало със завръзка на действието, по дадено начало без завръзка на действието и по 
даден край, а според опорния материал разграничаваме разкази по нагледна и словесна опора . схема 1 .

Схема 1. Технологичен модел на творчески разкази по текст/откъс от текст

В модела са използвани следните словесни методи и похвати: насочващи и оценъчни въпроси, гру-
па от преки въпроси и частичен речеви образец . 

Оценъчни въпроси – използват се във всички възрастови групи и при всяко едно равнище на рече-
во развитие, но преобладават при по - големите деца . Изразяват личното отношение и моделират 
гледната точка в повествованието на детето . 

Въпроси с насочващ характер – насочени са към 5-7-годишни деца . Те насочват въображението към 
възможните варианти в развитието на сюжетното действие чрез предполагаеми събития, дейст-
вия и постъпки на героите . Имат основополагаща роля във формирането на критичното мислене у 
децата, което е базисно условие за развитие на комуникативно-речевите умения в предучилищна 
възраст . 

Група от преки въпроси (план) – използва се при 6-7-годишни деца . Първоначално планът съдържа 
няколко въпроса, засягащи най - важните моменти в разказа – начало, случка и край . Това са два - три 
основни въпроса (пункта), определящи съдържанието и последователността на изложението . Той 
може да се съставя във въпросителна или в повествователна форма . към децата от подготвител-
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на група се предявяват по - големи изисквания за точно следване на плана . При тях може да се използ-
ва освен готов, предложен от учителя план, и колективно създаден план от учителя с децата, как-
то и самостоятелно обмислен от детето план за бъдещ разказ . Преди да се премине към разказване-
то, учителят обсъжда с децата някои въпроси от плана, като предлага няколко деца да отговорят 
по свой начин . Така се дава тласък на творческото въображение на децата и те се учат на сложния 
процес на самостоятелно творческо разказване [3, 128] . с нарастването на детския опит в разказва-
нето се увеличава и сложността на сюжетното действие, което включва повече от една случка . За 
онагледяването му използваме следния схематичен модел:

Схема 2. Схематичен модел на структурата на разказа

Речевият образец преди всичко трябва да показва примерния резултат, който децата трябва да 
достигнат – примерното съдържание, обем, последователност, речник, граматически форми и т .н . 
Образецът – разказ трябва да бъде достъпен по съдържание и по форма . Той трябва да бъде предвари-
телно обмислен, подготвен и записан от учителя . Обикновено образецът - разказ се използва в нача-
лото на ситуацията преди разказването, но в някои случаи, особено при по - големи деца, може да се 
приложи в хода на ситуацията за коригиране разказите на децата или за подпомагане при затрудня-
ване или в края на ситуацията за сравнение . Независимо, че е предназначен за подражание от децата, 
Даскалова подчертава, че не трябва да се изисква дословното му повторение, а да се поощряват еле-
ментите на самостоятелност [3, 127] . 

като разновидност на образеца – разказ се използват: частичен образец при затвърдяване на уме-
нието за разказване, ако децата трудно се справят с някоя задача (например да измислят начало или 
край на разказа); втори вариант на образеца – разказ, за да се поясни на децата как може да се разказва 
самостоятелно и творчески, без да се копира механично образеца на учителя; разбор на образеца-раз-
каз, за да се доловят общите закономерности в построяването на разказа . 

В разгърнат вид технологичният модел има вида, представен в Таблица 1 .

Таблица 1. Технологичен модел за развитие на комуникативно-речевите умения на децата чрез творче-
ски разказ по текст и част от текст в подготвителна група. 

словесна 
основа

словесни 
методи и 
похвати

Нагледна опора
словотворческа 

задача
комуникативна задача

Творчески разказ по непознат текст

по текст на 
непознато 

литературно 
произведение

насочващи 
въпроси,
оценъчни 
въпроси,

група от преки 
въпроси (план)

серия от 
сюжетни 
картини

трансформация на 
текст чрез промяна 
в характеристиката 

на главните герои

изразяване на 
нравствена оценка и 

емоционално отношение 
към героите

Творчески разказ по откъс от текст:
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по дадено
начало със 
завръзка на 

действието и 
заглавие

насочващи 
въпрос, 

проблемни 
въпроси,

група от преки 
въпроси (план)

сюжетна 
картина

самостоятелно 
фабулиране - 
решаване на 

проблемна ситуация 
чрез проследяване 
на действията и 
постъпките на 

героите 

изразяване на 
нравствена оценка и 

емоционално отношение 
към постъпките на 

героите .

по дадено 
начало без 
завръзка на 

действието
и пословици

насочващи 
въпроси,
оценъчни 
въпроси, 

група от преки 
въпроси (план)

няма

самостоятелно 
фабулиране - 
създаване на 

проблемна ситуация 
и проследяване 

на действията и 
постъпките на 

героите

изразяване на 
нравствена оценка и 

емоционално отношение 
към постъпките на 

героите

по даден край и 
заглавие

насочващи 
въпроси, 

проблемни 
въпроси, 
оценъчни 

въпроси, група 
от преки 
въпроси, 

ЧРО

сюжетна 
картина

самостоятелно 
фабулиране - 
решаване на 

проблемна ситуация 
чрез развитие 

на предходното 
сюжетно действие 
и взаимоотношения 

между героите

изразяване на 
нравствена оценка и 

емоционално отношение 
към обстоятелствата 

на действието и 
постъпките на героите

За творчески разказ по текст на непознато литературно произведение използвам приказката 
„Добрите стопани“ от Асен Разцветников .

Въвеждам децата в темата с пословици за труда и мързела, с беседа за тяхното значение в живо-
та на хората: „Работата на ум учи“; „който не работи, не трябва да яде“; „който е работен ще бъ-
де имотен“; „Вечерната работа не оставай за сутринта“; „Без труд почивката не е сладка“; „който 
работи честно, ще живее по-лесно“; „Работата краси човека, мързелът го грози“ . след това ги запоз-
навам с приказката „Добрите стопани“ от Асен Разцветников, която изпълнявам изразително . По-
казвам серия от сюжетни картини по произведението . Провеждам беседа върху съдържанието му, ка-
то акцентирам върху действията и постъпките на героите . Поставям задача за творческа интер-
претация на приказката, като изисквам да я обърнат наопаки, като променят имената на главните 
герои и техните качества: мързелан става Работливко, а мързеланка - Работливка . Насочвам внима-
нието им към структурата на текста, като маркирам с въпроси отделните епизоди в сюжета на 
новата приказка . Непосредствено преди разказването поставям изискване към децата да изразяват 
положителното си отношение към новите герои: „Разкажи нова приказка за добрите стопани!“ 

При необходимост давам частичен речеви образец за начало на разказа и подкрепям затруднява-
щите се деца с насочващи въпроси .

 y За творчески разказ по дадено начало със завръзка на действието използвам откъс от стихо-
творната приказка „светулката и счупеното фенерче“ от мартин Илиев – Цайса 

Въвеждам децата в темата с песента „Приятелство“, текст: Романьола мирославова, музика 
светослав лобошки . Провеждам кратка разговор върху съдържанието й и въвеждам героя с гатанка 
и картина (фиг . 3)

след това ги запознавам с откъс от стихотворната приказка „светулката и счупеното фенер-
че“ от мартин Илиев – Цайса, който дава добра фабулна основа и включва начало и завръзка на дейст-
вието . Провеждам беседа върху съдържанието на откъса и поставям словотворческата задача . На-
сочвам вниманието на децата към възможното развитие на сюжета, като обсъждаме героите, кои-
то могат да помогнат на светулката: светулка, зайче, катеричка, бухал и др . Припомням структу-
рата на текста и непосредствено преди разказването поставям изискване към децата да обосноват 
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приятелското отношение на горските обитатели към светулката: “Разкажи така, че да разберем за-
що горските животни помагат на малката светулка!“

малката светулка с фенерче в ръката
вечер осветява пътя в гората,
ако някой в тъмното се заблуди,
тя му показва накъде да върви .
Верният път да намери към дома,
помага светулката на всеки в беда . 
Една вечер обаче, летейки си волно,
фенерчето свое изпусна неволно .
То падна на земята и стана на парчета,
разстрои се много светулката клета .
как ли сега ще помага на всички?
На зайчета, катерички и сърнички . 
       Фигура 3. Картина за въвеждане на героя. 
При необходимост давам частичен речеви образец за начало на разказа и подкрепям затруднява-

щите се деца с насочващи въпроси .
 y За творчески разказ по дадено начало без завръзка на действието използвам откъс от стихо-

творната приказка „Зайо Байо Дългоух“ от мартин Илиев – Цайса
Зайо Байо Дългоух
има първокласен слух
и веднъж дочу случайно
нещо важно, нещо тайно .
кумчо Вълчо хубавеца
сподели на Баба меца,
че до тинестото блато
скрил едно гърне със злато .
Пазел го за черни дни,
щом останел без пари… .
Въвеждам децата в темата с гатанки за главните герои . след това ги запознавам с откъс от сти-

хотворната приказка „Зайо Байо Дългоух“ от мартин Илиев – Цайса, който дава добра фабулна ос-
нова и предполага възникване на проблемна ситуация . Провеждам кратка беседа върху началото на 
приказката и насочвам вниманието на децата към възможното развитие на сюжета, като предлагам 
две поуки чрез пословиците „който зло прави, зло намира“ и „Приятел в нужда се познава“ . с тяхна 
помощ маркирам две сюжетни линии, между които децата могат да изберат . Непосредствено пре-
ди разказването припомням структурата на текста и поставям словотворческата задача да разка-
жат приказка за Зайо по една от двете пословици: „Разкажи приказката за Зайо така, че да отгатнем 
коя поука си избрал!“ 

При необходимост давам частичен речеви образец за начало на разказа и подкрепям затруднява-
щите се деца с насочващи въпроси .

 y За творчески разказ по даден край използвам откъс от българската народна приказка „силният 
лъв и малката мишка“ .

Въвеждам децата в темата чрез комуникативна игра за внимание към речта „кажи обратната 
дума“ . При провеждането й назовавам прилагателно име, а посочено от мен дете ми отговаря с не-
гов антоним: силен – слаб; малък – голям; смел – страхлив; лош – добър; умен – глупав; тъжен – радос-
тен . след приключването на играта, насочвам вниманието на децата към приказката „силният лъв 
и малката мишка“ с въпроса: „За кое животно можем да кажем, че е голямо, силно и смело?“ Показвам 
сюжетната картина и запознавам децата с края на приказката . Провеждам беседа върху съдържание-
то на картината и откъса, като насочвам вниманието на децата към предполагаемите предходни 
действия и постъпки на героите . Акцентирам върху мислите на лъва и поуката от приказката . Не-
посредствено преди разказването припомням структурата на текста и поставям словотворческа-
та задача: „Разкажи приказката така, че да разберем защо лъвът е толкова учуден .“

При необходимост предлагам частичен речеви образец за начало на разказа и подкрепям затрудня-
ващите се деца с насочващи въпроси .
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Фигура 4. сюжетна картина за въвеждане на децата в темата.

Описаният технологичен модел е част от изследване върху педагогическите условия за развитие 
на комуникативно-речевите умения на децата чрез творческия разказ в подготвителна група . При 
него основен акцент се поставя върху комуникативната страна на словесното творчество, като 
от изискването „Разкажи!“ се преминава към комуникативно ориентираната словотворческа задача 
„Разкажи, така че…!“ . Това води до трансформирането на речевата ситуация от учебна в близка до 
естествената за детето комуникативна среда на общуване . При тези условия детската речева дей-
ност е насочена не само към изпълнение на поставената словотворческа задача, но и към изпълнение 
на конкретна комуникативната задача, която е насочена към реципиента (адресата) на изказването . 
Разказът на детето притежава комуникативна интенция (комуникативно намерение), която се ре-
ализира чрез по-близки, непосредствено изразени цели, които в отношението си към цялото могат 
да бъдат определени като комуникативни задачи и намират израз в плана на разказа . 

Ушакова [7, 149] представя следните типове комуникативни задачи:
 y интелектуални комуникативни задачи (да се получи информация, да се изрази оценка, да се раз-

ясни, да се оспорва, да се изяснят позиции, да се поддържа мнение, да се развие тема и т .н .);
 y отношенчески комуникативни задачи (да се поддържа партньорът или да му се възрази, да се 

създадат или прекъснат комуникативни отношения, и т .н .);
 y задачи, свързани с подбуждане на действие (молба, заповед, инструкция, съвет и т .н .);
 y задачи, насочени към изменение на емоционалното състояние (да развълнува, да развесели, да за-

бавлява, да натъжава и т .н .)
Проблемната задача, съдържаща се в подбраните текстове, съдейства за естественото мотиви-

ране на словесно-творческата дейност и за създаване на интерес към нея . Тя е необходимо условие за 
стимулиране на въображението и комуникативно-речевите умения на децата . В тази връзка леон-
тиев пише, че „за да се възбуди интерес, трябва не да се посочва целта и след това да се опитваме мо-
тивационно да оправдаем действието в насока на дадената цел, а трябва обратно – да се създава мо-
тив, а след това да се открие възможността за намирането на цел (обикновено цяла система от меж-
динни и „обиколни“ цели) в едно или друго предметно съдържание .“ [4, 98]

Основен принцип в изследването е постепенният преход от нагледно-образна към словесна ситу-
ация (базирана върху абстрактно-логическата страна на детското мислене) при съставянето на раз-
казите и от максимална към оптимална конкретизация на условията на творческата дейност на де-
цата посредством намаляване и трансформиране на стимулния материал от нагледен във вербален . 

 характерна особеност за децата от предучилищна възраст е близостта на целите – факт, кой-
то налага да им се предлагат междинни образи на крайната цел . В началото условията на творческа-
та дейност трябва да бъдат максимално конкретизирани, като продуцирането на разказите да се 
регламентира от промеждутъчни цели - опорни думи, части на разказа и план . При такъв опорен ма-
териал въображението може да оперира в по-голяма степен в сферата на детайлизацията, осмисля-
нето и преживяването на събитията . Освен това, се облекчава преходът към следващите етапи, ко-
гато от опора върху отделни моменти в сюжета като начало или край, се върви към опора само вър-
ху отделни думи, словосъчетания и тема . 
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Процесс информатизации общества, бурно проходящий в последние десятилетия, сопровожда-
ется рядом побочных эффектов . Один из них ‒ заметное снижение уровня научного мировоззрени-
я населения . Газеты пестрят объявлениями с предложениями услуг „потомственных ведьм и колду-
нов“, телеканалы и интернет заполнены сюжетами о студентах престижных вузов, не способных 
ответить на простейшие вопросы из школьного курса .

Реформы системы образования, вызванные постсоциалистической трансформацией нашего об-
щества, характеризуются неоднозначностью и незавершенностью . Потери видны всем, а приобре-
тения нет . многие психологи отмечают, что разрыв между „умными“ и „глупыми“ постоянно уве-
личивается . Образование принимает сословный характер: элитное – для тех, кто правит и просто 
профессиональное – для исполнителей . Элита получает фундаментальные знания по широкому кру-
гу предметов, что позволяет понимать происходящее в мире и принимать грамотные, лучшие ре-
шения . Естественно, такое образование требует больших финансовых и временных затрат и ста-
новится доступным только для богатых . Во втором случае такая подготовка считается излишней . 
Переход на двухуровневое высшее образование может, в долгосрочной перспективе, иметь на выходе 
ту же проблему . Готовится работник, „спец“, по сути дела ремесленник, который достаточно хо-
рошо знает своё „дело“ и может действовать только по заложенной программе, но не способен поки-
нуть её рамки . Фундаментальность приносится в жертву специализации . Это приводит к проти-
воречию между узкой направленностью профессиональной подготовки и окружающей действитель-
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ностью, которая становится всё более сложной, развивается всё быстрей, динамичней, что требу-
ет от любого человека широкого взгляда на мир, его прошлое и будущее .

Перекосы в утилитарно-прикладной характер образования имеют длительную историю . сто 
лет назад в рязанской гимназии [1] под видом ботаники предлагались следующие „полезные экономи-
ческие опытности“: „мыло, ничего не стоящее, но весьма хорошее“; „Домашний ничего не стоящий 
чай, но добротою не уступающий китайскому“; „Французская водка“; „Вино из картофеля“; „Вино из 
моркови, тыквы, картофельных яблочков“ и т . д .

Развитие ИкТ внесло радикальные изменения в нашу жизнь . В том числе и изменения в модель си-
стемы обучения . сегодня обучение может проходить вне стен образовательного учреждения . ста-
ли возможными различные форматы взаимодействия обучающего и обучающегося: непосредствен-
ное (учитель – ученик) или опосредованное (учитель – дистанционные технологии – ученик) . Возни-
кают сетевые сообщества студентов (ученик ‒ ученик) . Но вместе с этим возникает реальная опас-
ность непомерного раздувания акцента на применение компьютеров, дистанционного образовани-
я, электронных учебников и ресурсов . самым востребованным в последние годы интернет-ресурсом 
стали готовые домашние задания . В результате происходит возвращение к излагающему методу об-
учения . Зачем искать решение самому, это долгий и нелёгкий процесс, когда можно набрать запрос в 
поисковике и получить готовое решение? А потом это решение бездумно копируется как картинка, 
узор или орнамент . сведения почерпываются готовыми . Из курса математики исчезают задачи на 
доказательство . Задачи по физике заменяются подготовкой презентаций – пересказом в картинках . 
Это устраивает учеников: „Очень удобно: скопировал и вставил!“ Действительно, так учиться лег-
че . Но легче не значит лучше . существует угроза замены системных знаний бессмысленным винегре-
том . Такие знания, ни к чему не применимые, ни с чем не связанные, усвоенные лишь памятью, не мо-
гут пробудить интереса к учебному предмету . Окружающий мир со своей сложной жизнью остает-
ся для детей совершенно чужим, а полученные знания очень быстро „испаряются“ .

любая технология всегда может быть использована не только по прямому назначению . ИкТ пре-
доставили новые возможности, но и породили новые проблемы . Одна из них – искаженное понимание 
современными школьниками понятий сигнал, информация, знание . Эта проблема стала настолько о-
строй, что, возможно, заслуживает отдельного определения – когнитивный дальтонизм .

Если к вам обращаются на незнакомом языке – есть сигнал, но нет информации . Она возникает 
только после обработки сигнала мозгом . Информация – это смысл (интерпретация, понимание), об-
разующийся у человека при получении какого-либо сигнала [2] . Принципиально отличаются информа-
ция и знание . Есть старая шутка: „скажи человеку, что на небе 1758632 звезды и он поверит, но на-
пиши на заборе „Окрашено“ ‒ он обязательно потрогает пальцем и измажется“ . когда человек прочи-
тал надпись „Окрашено“, информация была, но знание возникло только после того, как он потрогал 
краску пальцем . Знания добывают и впитывают, информацию „жуют“ и „глотают“ . Граница между 
знанием и информацией пролегает именно по линии смысла, представляющего собой пятое измерение 
бытия (три координаты физического пространства, плюс время, плюс смысл) [3] .

Использование ИкТ стало одним из условий повышения качества образования, а также развития 
более эффективных подходов к обучению, совершенствования методики преподавания . существу-
ют большие возможности использования ИкТ для иллюстративных целей в групповой работе . Но и 
тут возникает опасность повторения старых ошибок . В связи с этим, уместно вспомнить случай 
из жизни Песталоцци, описанный в педагогической литературе . 

когда Песталоцци стал народным учителем в станце, уроки шли таким образом, что детям 
показывались на картинках изображения различных предметов и велась беседа о наименовании этих 
предметов и их частей, давались объяснения об их составе, строении, употреблении и т . д . Однаж-
ды помощник Песталоцци показывал в классе рисунок лестницы . Вдруг один живой, бойкий мальчу-
ган воскликнул: „Ведь на дворе есть настоящая лестница, почему не покажите её нам вместо рисун-
ка?“ „Рисунок у нас здесь под рукой, ‒ отвечал учитель, ‒ объяснять по нему гораздо удобнее, чем хо-
дить на двор и там говорить“ . И вопрос мальчика был оставлен без внимания . скоро предметом объ-
яснения на уроке было окно . Опять поднялся тот же бойкий мальчик и сказал: „Зачем вы объясняете 
нам окно по рисунку, когда в комнате есть настоящее окно, и ходить за ним во двор теперь нет ни-
какой необходимости?“ Вечером учитель рассказал Песталоцци о этом случае, упомянув и о прежнем . 
Великий педагог глубоко задумался и воскликнул: „мальчик прав, действительность лучше подража-
ния . Прочь рисунки, обучайте класс по действительным предметам!“
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В наше время вновь становится актуальным разговор уже не только о наглядности и даже не о 
предметности, но и моторности обучения (принцип моторности введен Б . Е . Райковым [4] ещё в 
первой половине прошлого века), о необходимости двигательной проработки знаний, о координации 
между работой мысли и работы органов чувств, с одной стороны, и органов движения, наших муску-
лов – с другой стороны . Не получение готовых знаний, но активное их завоевание – союз руки с моз-
гом . Такой результат можно получить на практических, лабораторных занятиях, экскурсиях . А для 
этого необходимы такие материалы обучения, которые можно взять в руки потрогать, разрезать, 
разщипать, понюхать и, может быть, попробовать на вкус и т . д . Но чрезвычайное обнищание ш-
кол, связанное с переходом к рыночным отношениям, отсутствие надлежащего оборудование, ин-
струментов, материалов, пособий вынуждает заменять всё это виртуальной реальностью . можно 
собрать на экране компьютера виртуальную электрическую цепь . Это замечательно, с одной сто-
роны . Ученик не испытывает страха перед тем, что он сделает ошибку и что-то сгорит или слома-
ется . Но, при этом, возникает опасность утраты чувства реальности . Дети, уже в реальной жиз-
ни, перестают прогнозировать последствия своих действий . Возможно, что это одна из причин, по 
которой суицид в нашей стране „помолодел“ до 11,5 лет . Необходимо разумное сочетание возможно-
стей, которыми обладают новейшие информационные технологии, с уже хорошо проверенными ме-
тодиками . Виртуальная цепь – первый этап . Далее – работа с реальными приборами . Например, ми-
крокомпьютер CASiO fx-CG 20, анализатор данных и набор датчиков позволяют проводить любы-
е фронтальные лабораторные работы и демонстрационные эксперименты, полностью заменяя фи-
зическую лабораторию .

 
Рис. 1. Эксперимент по плавлению и кристаллизации парафина.

Ещё одна вероятная область применения таких технологий ‒ это индивидуальная работа обу-
чающихся . Трендом стало стремление придать исследовательский характер любой учебной деятель-
ности . сейчас самостоятельной практической работе ученика придается гораздо большее значени-
е, чем самой блестящей лекции . 

сегодня активно развивается новое направление в математике, получившее название экспери-
ментальная математика . Оно характеризуется широким использованием компьютерных экспери-
ментов, в частности, систем динамической геометрии (dGS) . многочисленные исследования про-
водились учеными разных стран мира (A . Mariotti, В .И . Рыжик, C . Laborde, Th . Gawlick, м .В . Шабанова 
и многие др .) . В этих работах отмечены и некоторые негативные эффекты использования dGS . О-
ни наиболее полно описаны в статье [5] . Наиболее важный из таких факторов получил в литерату-
ре название экспериментально-теоретического разрыва . Авторы отмечают, что у школьников рез-
ко падает мотивация к проведению дедуктивных доказательств, которая влечет за собой целый ряд 
негативных следствий: уменьшение способности к дедуктивным рассуждениям, падение интереса к 
теоретическому поиску, трудность или даже невозможность постановки новых задач путем логи-
ческого преобразования решенной задачи и т . д . Интересный опыт в применении профессиональных 
программных пакетов (ППП), его достоинства и недостатки приведены в [6] . Отметим при этом, 
что использование dGS и ППП может служить иллюстрацией, позволяет формулировать новые ги-
потезы, но не заменяет строгое логическое доказательство .

Ещё один тренд – в школе и особенно в вузе учащиеся и студенты выполняют большое коли-
чество „научных“ работ (исследовательские работы в школе, курсовые и дипломные в вузе), в том 
числе с использованием компьютеров для обработки результатов исследования и расчетов . Даже 
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поверхностный анализ таких работ указывает на их реферативный характер, исследовательская 
часть работ студентов сводится к обработке анкет, выводы делаются на основании бесед с от-
дельными специалистами и т .д . студенты не знакомы с методами научного исследования, поняти-
ями выборочного метода, репрезентативности выборки, смысла средних величин и др . При этом ес-
ли для специалистов (специальность и направление правоохранительная деятельность) в рабочих у-
чебных планах (РУП) есть маленький курс „Правовая статистика“, то у бакалавров нет статисти-
ки вообще . В школе сейчас вероятностная линия сведена к минимуму в профильных классах (матема-
тика, физика), в гуманитарных профилях ее нет . как можно требовать от курсантов научно-иссле-
довательский характер курсовых выпускных работ, если они не знают и не понимают вероятност-
ную суть правовых явлений и не знают научные подходы к исследованию правовых процессов? Полу-
чили с помощью функции сРЗНАЧ результат, а смысла его не понимают . Оценить, полученный та-
ким образом, результат способны немногие . Это стало бедой не только для российских студентов . 
В статье „Пятое правило арифметики“ http://www .nkj .ru/archive/articles/457/ В . Доценко отмечает, 
что студенты элитных французских Гранд Эколь получают на калькуляторе радиус Земли от 9 мм 
до 1000000 км и не видят в этом ничего странного . 

Для многих учащихся средняя школа есть окончание их образования . Что они из неё вынесут, с 
тем и останутся . Таких детей нельзя оставить без обобщающих естественнонаучных сведений, не-
обходимых для построения сколько-нибудь рационального мировоззрения . Все разговоры о дальней-
шем самообразовании останутся только хорошими словами без прочного фундамента . Всё новое – 
хорошо забытое старое . Опять возвратилась идея „концентрации учебных предметов“, особенно 
для непрофильных классов (напр ., для гуманитарных – „естествознание“) . В 1923—1925 гг . Государ-
ственным ученым советом (ГУс) были составлены учебные государственные программы . Они лик-
видировали систематический курс естествознания, расположенный по отдельным учебным предме-
там . Физика, химия, биология и т . д . перестали существовать как отдельные дисциплины и „раство-
рились“ в комплексе . Весь объем знаний, намеченный к изучению, был преподнесен в виде единого ком-
плекса сведений о природе, труде и человеческом обществе . Таким путем пытались устранить суще-
ственный недостаток старой школы — разрыв между учебными школьными предметами, оторван-
ность обучения от жизни . Из области естествознания отбирался только такой материал, который 
был нужен для понимания природных условий, промышленности и сельского хозяйства . На практи-
ке это свелось к изучению немногих сельскохозяйственных растений и животных и полезных иско-
паемых . логическая связь в системе знаний была нарушена . Границы между предметами разрушались . 
Все они смешивались в один общий конгломерат . При этом разрушалась логика предметов, то есте-
ственнонаучное мышление, которое мы более всего ценим . Эти программы в различных вариантах 
существовали до 1931-32 гг . Положительным результатом развития комплексных программ стало 
введение в 1930 г . метода проектов как основного метода работы в школе . За всякой крайностью сле-
дует реакция, в результате которой приходится спасать и выгораживать даже среднее положение .

Ещё одной крайностью, грозящей нашему образованию, может стать поход против цельности 
и систематичности преподавания учебных предметов во имя односторонне понятых запросов пси-
хологии ребенка . Во второй половине 80-х годов прошлого столетия из школьного курса математи-
ки, под предлогом упрощения программы, были „выброшены“ понятия предела последовательности и 
предела функции . Результатом стала „цепная реакция“: возникли затруднения с введением понятий 
производная функции, определенный интеграл в математике и мгновенная скорость в физике . как 
результат: про то, что производная это штрих у нас говорят 80% студентов . Вместо облегчения 
программы опять получили утрату логических связей . сфера образования всё чаще рассматривается 
как услуга и, в этом случае, качество её определяет потребитель . Необходимо прекратить попытки 
плыть в фарватере быстро сменяющихся детских интересов, не пытаясь урегулировать их и приве-
сти в систему . качество образования сегодня определяет будущее страны . Нельзя рассматривать и 
относиться к образованию как сфере услуг, подобной мобильной связи и т . д .

сегодня много внимания уделяется развитию дистанционного образования (ДО) . ДО – прекрас-
ное решение для тех, кто получает второе образование и уже умеет учиться . Просто незаменимо-
е – для тех, кто физически не может посещать занятия, например, людей с ограниченной подвиж-
ностью и заключенных . Но любую идею можно довести до абсурда, если возвести её в абсолют . Так, 
например, во многих выступлениях на различных конференциях президент современной гуманитар-
ной академии (один из основоположников современного дистанционного образования в нашей стра-
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не) м .П . карпенко подчеркивал, что дистанционные технологии – наше будущее, что это дешевле и 
удобнее для потребителя, а „белковые преподаватели“ не нужны системе образования и, со временем, 
исчезнут . Если всё можно получить дистанционно, через интернет в удобном для вас месте и удоб-
ное время, то зачем ходить в театр и на концерты, тратить на это время и деньги? Если звук и и-
зображение можно сделать на компьютере, то зачем нужны „белковые“ музыканты и актеры, „жи-
вые“ инструменты? Или, быть может, есть ещё что-то, что нельзя оцифровать? А ещё можно не-
посредственно воздействовать на органы чувств человека и создать искусственную реальность, о 
чем ещё в 1968 году писал с . лем в „сумме технологий“, а Голливуд из этой идеи сделал фильм „матри-
ца“ . Это наше будущее?

системообразующим фактором, определяющим процесс социализации выпускника школы, своего 
рода локомотивом, позволяющим повысить качество обучения, продолжает быть математическо-
е образование . Такая роль математики обусловлена тем, что именно она вырабатывает навыки ДО-
БЫВАТЬ знания через формирование логико-доказательной базы, методов решения задач и т .д . Б .Е . 
Райков [4] отмечал, что естественнонаучное образование ценно не только своим формальным ме-
тодом, но тем, что дает основы к правильному миропониманию . Оно воспитывает самостоятель-
ность мысли и недоверие к чужим словам и авторитетам . Это лучшая дезинфекция человеческих го-
лов от всевозможных суеверных бредней и мистических зараз .

Технологии не могут заменить учителя и то, что называют общением, близостью . Они допол-
няют человека с мелом и тряпкой, но не заменяют его . лозунг „Человека, больше человека!“ должен 
стать руководящим принципом информатизации образования .
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мАРТИН, ШЕЗЛОНГИТЕ И НЕЛИНЕЙНОТО мОДЕЛИРАНЕ

MARTIN, LOUNGES AND THE NONLINEAR MODELING 
Krasimir Nikolov Kolarov
University „prof. Dr. Asen Zlatarov“, city of Bourgas

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 
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linear and quadratic equations . it is shown how to examine the dependency „demand – price“ without necessarily 
introducing the term „demand“ .

Keywords: Mathematical education, model, proceeds, expenses, price .

Тя е руса и това казва всичко . Почти всичко . Всъщност силвия е светлокестенява, но през ля-
тото солта на морската вода и ласкаво палещото слънце я изрусяват дотолкова, че връхчетата на 
немирните й кичури коса изглеждат почти прозрачни . Понякога, иначе пъстрите й очи, стават тол-
кова слънчево и вълшебно синьозелени, че небето и вълните мръсно й завиждат . А мартин я видя за 
пръв път точно през лятото и точно на плажа . силвия е с цели 14 месеца и девет дни по-голяма и с 
два сантиметра и половина по-висока от мартин и тези дребни несъответствия внасят в душа-
та на момчето съвсем противоречиви усещания . От една страна това веднага я направи много по-
интересна и от най-красивите му съученички, но от друга – никога не го напуска страха, че ей се-
га ще се появи някакъв по-голям и як от него играч на мач или плувец и ще й отнесе сърцето . А и него-
вото . Единственото, което мартин може да предложи повече от другите е умението му да смята 
и да помага в беда, донякъде хубави неща, но все си е по-добре да си висок като волейболист и с широ-
ки, като на плувец, рамене . Е, на мартин му са големи само разумът и сърцето, но като че ли поняко-
га и това е достатъчно .

Бащата на силвия е концесионер на северния плаж . Беше стигнал до сериозните си позиции в биз-
неса на града и с образованост, и с находчивост и съобразителност, но преди всичко с много, много 
труд . Затова учеше и децата си на това – учение и труд, труд и учение . От средата на юни, поч-
ти до средата на септември, силвия и братчето й Преслав помагат на плажа . силвия събира такси-
те за платените шезлонги и чадъри, а Преслав почиства масите в заведението на пясъка . Бизнесме-
нът мартин се беше вече доста поохарчил, но все още можеше да си позволи, за някой и друг лев, поне 
два-три пъти да се изтегне на коравия шезлонг, под наетия чадър и тайно да мечтае за една пъстро-
ока русалка, седяща на не повече от пет метра от сърцето му . Не, че слънцето му пречеше, а и пред-
почиташе да усеща нежната грапавина на пясъка, но шезлонгът и чадърът му даряваха близостта 
на силвия, а тя го караше да забравя дори морето и, като повечето бизнесмени, мартин пръскаше с 
пълни шепи трудно спечелените си пари, за да заслужи вниманието на едно толкова безкрайно далеч-
но момиче . За зла беда и бизнесът на семейството на силвия си вървеше нормално и от уменията на 
мартин нямаше никаква нужда . 

За радост, русалката заговори точно, когато и последните тъжни левчета на бизнесмена полег-
наха на дъното на кутията от бонбони „Черноморец“, служеща на силвия за каса и, влюбен за пръв 
път в живота си, мартин разбра, че щастието е нещо различно от това, което досега си е мислел, 
че е щастие, нещо, което се усеща без да може да се обясни със слово или жест и носещо неистовия 
страх, че изведнъж всичко ще свърши . Вероятно сърцата на влюбените имат привилегията да общу-
ват по телепатия и на следващия ден беднякът мартин бе нает за помощник, а плажната му кърпа 
легна до тази на силвия, поне до края на сезона . 

Забелязали ли сте, че колкото е по-щастлив човек, толкова е по-силно изкушението му да дръпне 
Дявола за опашката или, както учи теорията на предприемачеството, няма нищо непостижимо за 
човек, който си търси белята . Та, от дума на дума, мартин разказа и за успехите си в моделирането, 
а от там до опашката на Дявола остава само една крачка – момчето реши да включи находчивост-
та си и в бизнеса с чадъри . При заварената цена от два лева се наемаха средно по около 120 чадъра на 
ден . Очарователната, но и очарована силвия се съгласи няколко дена да предлагат чадърите на цена 
от три лева . средният брой наети чадъри падна до сто, но можете и вие да проверите, че днев-
ните приходи нараснаха с шейсетина лева .

Ако законът на търсенето е ,x ap b= +  където x e броят на наетите чадъри при цена р, то прак-
тиката при 2p =  и 3p =  мартин пресъздаде в системата

120 2
100 3 ,

a b
a b

= +
= +

откъдето получи 20, 160a b= − =  и законът за търсенето прие вида

20 160.x p= − +
Приходите получиха уравнението
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2. 20 160y p x p p= = − +

и, за да получи дневната печалба мартин извади разходите, които бяха постоянния наем от сто 
лева на ден за плажното място и изобщо не зависеха от продажбите . От представянето

2 220 160 100 220 20( 4)y p p p= − + − = − −  

се получиха най-добрата цена 4p =  лева и максималната печалба 220y =  лева . 
Е, най-добрата цена, ама друг път . много боли, когато се спънеш за втори път в един и същи 

проблем, а когато го направиш и пред силвия, това си е нарисувана трагедия . Пазарът рухна пред 
очите им . Наетите чадъри, при цената четири лева, се оказаха само 40 вместо очакваните 80 . Про-
вал, кошмар и излагация . същото се получи навремето с цената на хляба, а сега се повтори и с чадъ-
рите . Но мартин, колкото и шоколадов да е тенът му, не е направен от шоколад . Нищо на света не 
би го накарало да допусне една и съща грешка два, е вече три, пъти . А и бащата на силвия изобщо не 
се разсърди, очевидно хареса идеите на момчето, както и самото момче, и го насърчи да продължи 
да мисли и експериментира . Човек се учи от грешките си, но задължителното е само да се учи, а не 
непременно от грешките си . Изводът на мартин освен болезнен беше и неизбежен . Два провала ня-
ма как да са случайни . Дефектът беше в самото уравнение . линейният модел на търсенето може и 
да работи, но не и при големи скокове на цената, която мартин увеличи точно два пъти . Оче-
видно стана, че търсенето, с покачването на цената, намалява много по-бързо от предвиденото 
в линейното уравнение . Нужна бе моделираща печалбата функция, която намалява по-рязко при уве-
личаване на цената от намерената досега . мартин реши да тръгне по обратния път . като използва 
получените досега резултати от продажбите, да потърси направо моделът на печалбата като ква-
дратна функция 2y ap bp c= + +  на цената p. Речено-сторено . Данните лесно се подредиха в система:

2

2

2

120.2 100 140 .2 .2 4 2 140
100.3 100 200 .3 .3 9 3 200

16 4 60.40.4 100 60 .4 .4

a b c a b c
a b c a b c

a b ca b c

− = = + + + + =
− = = + + ⇔ + + =

+ + =− = = + +

като извади първото уравнение от второто и второто от третото, мартин получи систе-
мата

5 60
7 140.

a b
a b

+ =
+ = −

Оттук до уравнението на печалбата останаха само три крачки:
2 200 100,a a= − ⇔ = −

60 5 560,b a= − =

140 4 2 580.c a b= − − = −

след тях уравнението и отделеният точен квадрат изглеждаха съвсем прилично
2 2100 560 580 204 100( 2,8) .y p p p= − + − = − −

Най-добрата цена от два и осемдесет се оказа много по-приемлива, а очакваната максимална пе-
чалба двеста и четири лева – почти достижима . Не е нужно да се описва как новият модел бе ус-
пешно приложен и за цената на шезлонгите . Опирайки се на пресметнатото от мартин, бащата на 
силвия определи цени от два и петдесет за чадър и четири и петдесет за шезлонг . Така се случи най-
хубавото в живота лято . косата на силвия ставаше все по прозрачна, очите й – все по сини, а кожа-
та и на двамата – все по-тъмношоколадова . На ден отдаваха под наем средно около сто чадъра и 
четиридесет шезлонга и в кутията от бонбони „Черноморец“ се събираха около четиристотин ле-
ва . Все по-често момчето и момичето се разхождаха в градината покрай брега, ръцете им се намира-
ха сами и до целувката оставаше още само миг смелост, а Преслав опираше пешкира, висейки при ча-
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дърите . През един късен следобед, прибирайки се на работното си място, силвия и мартин видяха, 
че върху бялата табела, под написаните цени, с флумастер и не много равни и не съвсем точни-
те букви, бе добавено 

ПРОмОЦИя: ЧAДъР + ШЕЗлОНГ = ПЕТ лВ .
Освен тридесет и шест чадъра, Преслав бе продал и седемдесет и четири „пакета“, а в кутията 

се мъдреха четиристотин петдесет и три лева . Недостигащите седем лева бяха отишли за сладолед, 
фреш и варена царевица . 

Този разказ е неразделна част от една цяла история за стопанските дейности на мартин и пър-
вите глави на тази история могат да се намерят под номера [3] и [4] в последващия списък .
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РАЗВИТИЕ НА мАТЕмАТИЧЕСКОТО мИСЛЕНЕ И ТВОРЧЕСКО ВъОБРАЖЕНИЕ У 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС ЧРЕЗ ИГРА

DEVELOpMENT Of MATHEMATICAL THINKING AND CREATIVE IMAGINATION IN 
STUDENTS fROM THIRD GRADE THROUGH pLAY
Verka Dimitrova Maratilova
„prof. ivan Batakliev“ Secondary School, pazardzhik

Abstract: Teaching mathematics at Primary school gives the opportunity to develop students’ mathematical 
thinking . The aim of this research is to present some applied options, which will contribute to the development of 
logical thinking of students in primary school during the mathematics teaching process . This article is the result 
of my pedagogical interest in the problem of raising student achievement in mathematics by applying techniques 
for educational reasons . The creation of lasting interest in learning math, overcoming the inertia of students and 
persuading them that they receive knowledge with practical value are achievable if didactic process intensified 
and it has diversified . This can be achieved in line with the traditional input and innovative methods, devices, 
techniques . innovative tools to apply and games .

Keywords: mathematical thinking, logical problem, teaching in mathematics, primary school 

Настоящата статия е резултат от педагогическия ми интерес към проблема за повишаване на 
успеваемостта на учениците по математика чрез прилагането на техники за учебно мотивиране .

създаването на траен интерес към обучението по математика, преодоляването на инертност-
та на учениците и убеждаването им, че получаваните от тях знания са с практическа стойност, 
стават достижими, ако дидактическият процес се активизира и в него се внесе разнообразие . Това 
може да се постигне, като в синхрон с традиционните се въвеждат и иновационни методи, похва-
ти, техники . към новаторския инструментариум се отнасят и игрите . Тяхното съдържание отра-
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зява мъдростта, синтезирана в мисълта на конфуций: „Чувам и забравям, виждам и запомням и пра-
вя и разбирам .“ Изразяват го и превърналите се в педагогическа максима думи на френския педагог ре-
форматор селестен Френе: „За да се научи нещо, то трябва да се преживее .“ Включването на учени-
ка в съответно действие и своеобразното преживяване на извършеното се осъществява много ре-
зултатно в игровата дейност .

Желанието у човека за игра е изначално . санскритският смисъл на думата игра е радост . Игра-
та носи опит; създава особено усещане за освободеност от вътрешни ограничения; извиква стремеж 
към познание, като насочва към търсене на обогатяваща информация; усъвършенства мисленето и 
речта; поражда положителни емоции; защото често е приятно занимание . И което е особено важно: 
светът на игрите подготвя ученика за пълноценно съществуване в неигровия свят .

В учебния процес по математика целта на използването на игрите е да се съхранява и поддържа 
любопитството и любознателността у учениците . Поставени в игрова ситуация, учениците по-
лесно решават различни проблеми, които изискват умствени усилия . Опитвам се да приобщя учени-
ците към предмета, за който много от тях имат предварителна отрицателна нагласа още от дома 
си . Децата чуват от батковците и каките, от близки и роднини, че математиката е сложна, труд-
на, скучна . При първите неуспехи тази нагласа се затвърждава и с годините напредването по пред-
мета става все по-трудно . Затова реших да изоставя традиционния подход и да увлека децата в иг-
ра, да включа всички техни умения и таланти, да провокирам фантазията и любознателността им, 
а също да ги науча, че математиката не е суха наука, а е навсякъде около нас, с нея си служим дори без 
да забелязваме, а можем и да се забавляваме . Това осъществих чрез прилагането на иновационни тех-
ники за повишаване на ефективността на обучението по математика .

„Чудни странички“ – игра за приложение на знанията и уменията на учениците . При използването 
и от учениците се изисква да прилагат по-рано усвоените знания при нови практически условия . Изра-
ботени са от картон . Отпред е изписано „Задачи за третокласници“, а на гърба – „Забавна страница“ . 
На първата страничка има разнообразни по вид и сложност задачи под различна форма – таблици, стъл-
бички, верижки, схеми за съставяне на задачи, кратки текстови и геометрични задачи . когато детето 
реши задачите, стига най-отдолу до надпис „Обърни!“ . На втората страничка има разнообразни крат-
ки литературни текстове – гатанки с илюстрация, стихове, свързани с отговора и др .

„Работа със словесна и естетическа информация и нейното моделиране в обучението по мате-
матика“ – това е работата с информация в словесен модел (устна информация) и сюжетна карти-
на (естетическа информация) . Учителят прочита на учениците текст, към който има и подходяща 
картина . краят на текста остава загадка . с кратък анализ се проверява доколко децата са вникнали в 
съдържанието . след това се показва картината . Първоначално задачата на учениците е да разкажат 
какво се е случило нататък, като се ръководят от картината . след това се преминава към откри-
ване на математическата информация в картината . съществен момент в работата е съставяне на 
текстови задачи, като за опора служи естетическата и математическа информация в картината .

„От нас за вас“ – това е игра, която развива у учениците умения за творческа работа над тек-
стовите задачи . На учениците се поставя задача да посетят точно определен магазин и да запишат 
цените на стоките . след това по дадено начало от учителя съставят текстова задача . Пример – 
„Ани отиде в цветарския магазин с 50 лв . купи две рози по 3 лв . и 80 ст ., един кактус за 4 лв . и една 
саксия-кашпа за 18 лв . колко общо е платила Ани? колко ресто са и върнали в магазина? с колко двете 
рози са по-скъпи от кактуса?“

Задачите периодично се променят . Тази техника на обучение стимулира творческото мислене и 
мотивира учениците към познание и самообразование . За третокласниците е по-лесно да решават 
задачи, които те сами са съставили, защото:

 y отношението на ученика е друго, когато решава собствена задача;
 y ученикът твори свободно;
 y ученикът мисли върху собствената си дейност, а когато решава съставена от други задача, то 

мисли върху чужда дейност .
Наблюденията ми сочат, че учениците, които трудно решават задачи от учебника, при работа 

по съставена от тях или от другарчето им задача проявяват повече умение, находчивост, знания, 
интерес и активно участие .

„Намери сам“ – тази игра дава възможност ученикът да намери любопитна информация и по да-
нните Ӝ да състави задача и я зададе на съучениците си . В ход влизат диплянки от хипермаркети, 
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статистически справочници, пътни карти и енциклопедии . Идеята е да покажа на децата, че без ма-
тематиката не можем да съществуваме и че тя е навсякъде около нас . На този етап учениците са-
ми натрупват или извличат от източниците числова информация и след това по нея съставят за-
дачи . Освен че записват цените в цветарския магазин и плод-зеленчука, те търсят данни в книгата 
на рекордите „Гинес“, в енциклопедиите, в статистическите справочници и дори във вестниците . 
Например дописка за кражбите на коли ги вдъхновява да съставят задачи, от които се вижда с кол-
ко се увеличава или намалява този вид престъпност . А това наистина ги вълнува . Така еднообразни-
те и досадни задачи за движение пък стават интересни, когато са съставени от самите ученици по 
картата на България, следвайки маршрута, който са пропътували през уикенда с родителите . Идея-
та е, че чрез четене ученикът да достигне до нещо ново в индивидуален план – като знание, умение, 
отношение .

Задача, съставена по книгата на рекордите „Гинес“.
„Най-едрата порода зайци тежат до 10 кг, а най-дребният вид зайци достигат до 379 грама те-

гло . колко грама е разликата в теглото на двете породи зайци?“ 
Задача по енциклопедия “Римската армия“:
„Римската армия се е състояла от 5500 войника в една група . Групите били 60 . Освен това наче-

ло имало 120 души конница, които пазели императора . колко души е имало в армията на римския им-
ператор?“

Децата не се придържат към практиката да съставят предимно елементарни задачи, макар че се 
срещат и такива . Проявяват ентусиазъм и се амбицират да включат по-голямо учебно съдържание, 
с две-три подусловия . същевременно след това демонстрират почти пълен успех при решаването . 
логическото построяване при съставянето на условието им помага след това да установят причин-
но-следствените връзки и при решаването . „Бащата на Петьо си обзавеждаше новия офис . Той ку-
пи работен стол за 58 лв ., принтер за 63 лв ., клавиатура за 53 лв . и компютърно бюро за 99 лв . Ще му 
стигнат ли 250 лв ., за да плати сметката?“ (Табло „Всичко за вашия офис“)

художествената литература стимулира познавателното, социално и емоционално развитие на 
детето като разширява и доуточнява когнитивните компетенции на детето в социалните вза-
имодействия и взаимоотношения с околните . Учениците опознават достъпно математическата 
страна на действителността, както и свойства на обектите, класификационни групи, алгоритмич-
ни поредици и бройни системи . Проявяват отношения и се ориентират в пространствените отно-
шения между обектите . Преодоляват противоречието между абстрактността на математиката 
като наука и конкретността и образността на детското мислене .

Откриваме математиката и в света на приказките . какво е приказката и може ли да се използва 
в заниманията по математика за реализиране на поставените задачи?

Приказката е харесвана и обичана от най-малките до най-големите . При нея винаги присъства „ 
приказната условност“, проявяваща се по специфичен начин - от правдоподобната измислица до пъл-
ната свобода на фантазията . Тя се характеризира с динамика на действието, с пъстър и невероятен 
свят на красивото и доброто . художественото повествование на приказката обхваща интересно 
изградена образна система – в странна смесица се съчетават образи на животни, хора, предмети или 
цветя . Връзката между тях е неочаквана, фантастична, осъществяваща се чрез поетиката на при-
казното изображение, така че във въображаем план герои и обстановка „оживяват“ . Всичко това под-
хранва детския интерес и децата вярват в тях и в истинността на приказката безусловно .

какви полезни уроци може да получи детето от приказките?
Приказката учи:
– светът се дели на добри и лоши, но добрите винаги са повече и тях ги следва късмета, а лоши-

те винаги са губещи;
– положителният герой е добър, умен, силен, верен;
– да не се боим от трудностите; главният герой винаги се заема с изпълнението на всяка рабо-

та, колкото и неизпълнима да изглежда тя, вярвайки в себе си, своите сили, в подкрепата на прияте-
ли, проявявайки смелост;

– по-добре много приятели, отколкото много пари . Най-правилният начин да намериш приятел е 
да помогнеш на някого в труден момент . Приказните герои винаги имат много приятели - хора, зве-
рове, птици и др ., които среща по своя път и им помага в труден за тях момент . Така намира без-
ценни вълшебни помощници . Анализирайки съдържанието на различни видове приказки (битови, въл-
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шебни и за животни; български народни, авторови или световни приказки) може да се направи заклю-
чение, че всички те съдържат математически понятия и връзки, но най-много има във вълшебните 
приказки .

В тях юнакът стига до кръстопът с три пътя . Там той трябва да избере по кой път да продъл-
жи, като навсякъде го очакват приключения . може да попадне на горната или долната земя, да се сра-
жава с триглава ламя, да изпълни три условия, за да спаси принцесата и т .н . (теорията на вероят-
ностите), героите са три, седем или девет и т .н . Учениците се интересуват от сюжета, той е то-
зи, който привлича и задържа вниманието им, затова реших да черпя вдъхновение за условията на за-
дачите от приказките . Заместихме стандартните пътувания на автомобил и велосипедист със си-
туации, които преживяват приказните герои . За да се включат активно в това самите деца, те ста-
ват и автори на условията, които после заедно решават .

Урокът за оловния войник впримчил многобройни умения премина най-оживено . Всяко от децата 
изработи от вестник лодката на Андерсеновия герой, изряза и звездата на балерината . съд с вода из-
пълни ролята на потока . създадохме интердисциплинарни връзки, като включихме знания и от други 
области . Накрая децата с притеснение установиха, че лодчиците им са се намокрили и потънали, до-
като материалът, от който са направени войничетата, е издържал на къпането .

с приказките се стимулират дефицитните днес читателски интереси, възникват дискусии, по-
ражда се желание да бъдат прочетени и да бъдат притежавани книгите с тези герои . Приказките 
стимулират познавателната активност у децата и ги въвеждат в света на математическите от-
ношения по емоционален и забавен начин .

Описаните техники предоставят възможности за осъществяване на междупредметни връзки: с 
български език и литература (четене на текста на задачите, формулиране и записване на отговора 
с отделни думи, съставяне на текстови задачи по картина, по числов израз и др .); с човекът и обще-
ството (решаване на текстови задачи, свързани с трудовата дейност на хората, със семейството и 
училището и др .); с домашен бит и техника (решаване на текстови задачи във връзка с бита: жили-
ще, хранителни продукти, джобни пари и др .); с изобразително изкуство (задачи, свързани с произве-
дения на изобразителното изкуство); с музика (за психологическа нагласа) .

Изводи във връзка с използването на игрите за учебно мотивиране при обучението по матема-
тика:

– Игрите предизвикват вътрешни стимули на индивидуалните постижения на учениците и по-
вишават ефективността в обучението;

– Игровата емоционална доминанта поддържа психическата активност на учениците и те ста-
ват по-дейни – утвърждават и усъвършенстват способностите си за научно познание по самосто-
ятелен път;

– Провокират се и се стимулират критичното мислене и въображението, като се разчупва тра-
диционализмът в преподаването и учителят;

– Осъществяват се хармонични и конструктивни отношения – съгласуваност и успешни взаи-
модействия с околните и се предотвратяват условията за стрес;

И няма нищо по- хубаво от това в училище да растат уверени, щастливи деца, чиито гласчета 
звънят: „с математиката лесно всеки може да лети… .“

Литература:
1 . Панарина Н .Б ., „математическое развитие детей средствами устного народного творчест-

ва“, 2010 .
2 . Д . Пащенко, „Народная сказка в системе воспитания дошкольников“, 2010 .
3 . медведкова м . В ., „Использование сказок в работе с детьми по формированию элементарных 

математических представлений“, 2012 .



235

методика на обучението по математика и физика

доц. д-р Габриела Николова Кирова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София
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Abstract: This report presents opportunities for the application of Venn diagrams and Carol charts into math 
learning in primary school grades . The exercises in analysis and classification are of great importance for the 
development of the thinking of students from i to iV grades . Such exercises are absent from Bulgarian textbooks in 
mathematics . Tasks for completing and creating the Venn diagrams and charts Carol could be found in textbooks 
of mathematics in many countries in Europe (uK) and the united States . The report presentes several examples of 
tasks . Primary school teachers can create their similar tasks and apply them in the process of teaching mathematics 
at Primary school .
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леонард Ойлер (Leonhard Euler, 1707 – 1783) е швейцарски математик, пръв въвел т . нар . „кръгове 
на Ойлер“ . Името на Джон Вен (John Venn, 1834 – 1929) се свързва с фигурите, които днес наричаме ди-
аграми на Вен . В редица публикации в областта на методиката на математиката в началните класо-
ве тези диаграми са обозначени като „диаграми на Ойлер-Вен“ . При тях се използва правоъгълно поле, 
което съдържа всички разглеждани елементи (думи, числа, картинки на обекти), които подлежат на 
класифициране . Вътре в правоъгълника има един, два или повече кръгове . Всеки кръг обхваща определе-
на група от всички елементи, които притежават конкретно свойство (качество) .

кръговете на Ойлер-Вен са добре познати от Теорията за множествата, но в българското учили-
ще в обучението по математика не се използва специфичната за тях графичност . същевременно уп-
ражненията в анализ и класификация имат голямо значение за развитието на логическото мислене на 
учениците от ранна възраст и затова е необосновано подобни упражнения да отсъстват от учеб-
ното съдържание за началните класове . У нас има включени подобни упражнения в някои помагала по 
математика, предназначени за математическите гимназии и за подготовка за национални и между-
народни състезания [1],[2],[3],[4],[5],[6] . 

В много чуждестранни учебници по математика за началните класове се срещат задачи с диагра-
ми на Вен . Такива например са учебниците от Великобритания [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13] . Диа-
грамите на Ойлер-Вен са подходящи за извършване на класификация на думи по определени признаци . 
Подобни упражнения имат интегративен характер и подготвят учениците за работа с диаграми на 
Ойлер-Вен при класификация на числа по определени признаци . Подходящо учебно съдържание са чет-
ните и нечетните числа; двуцифрени, трицифрени и многоцифрени числа; категориите „числа, кои-
то се делят на“ дадено число; геометрични фигури от различен вид, класифицирани по цвят и голе-
мина . 

Ето някои примерни задачи, чрез които се формира умение за работа с диаграми на Ойлер-Вен . 
Примерите са свързани с учебното съдържание по български език и литература, човек и общество и 
математика . Подобни примерни задачи могат да бъдат използвани от учителите в началните класо-
ве, както и те сами да съставят подобни задачи и да ги включват в урочната работа със своите уче-
ници . Първата задача предвижда класифициране на имена на български градове по два признака . При 
разпределението има едно съществително собствено име, което остава в правоъгълното поле, извън 
кръговете и това е лом (фиг . 1) . 
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Фигура 1. Задача 1. Разпредели имената на градовете в двата кръга. 
Има ли име, което остана извън кръговете?

Втората задача е подобна на първата, но този път има и сечение на двете множества . Думите 
ябълка и кафяв попадат в сечението на двете множества . Тук извън кръговете, в правоъгълното поле 
ще бъдат записани думите нос и Петър (фиг . 2) .

Третата задача е с математическо учебно съдържание . Тя бе поставена за самостоятелно изпъл-
нение от учениците от опитните паралелки . Единадесет числа трябва да се разпределят по два при-
знака: по-големи от 50 и такива, които се делят точно (без остатък) на 15 (фиг . 3) . 

Изпълнението е следното:
 y числата, по-големи от 50 са 65, 68 и 100;
 y числата, които се делят точно на 15 са 15, 30, 45;
 y числата, които отговарят и на двете характеристики (в сечението на кръговете), са 60, 75, 90;
 y извън кръговете, в правоъгълното поле ще останат числата 7, 20 и 25 .

Фигура 2. Задача 2. Разпредели думите в кръговете. Подчертай думите, 
които попадат и в двата кръга. Има ли думи, които остават извън кръговете?

Фигура 3. Задача 3. (за самостоятелно изпълнение) Попълни диаграмата на Вен 
като разпределиш числата в нея. Кои числа останаха извън кръговете? Огради ги.

В четвъртата задача трябва да се разпределят отново думи по два признака: които се римуват 
с думата есен и които започват със звучни съгласни (фиг . 4) .

Правилното изпълнение на задачата е следното:
 y в единия кръг се записват думите тесен и песен;
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 y в другия кръг се записват думите заслон, балон и весели;
 y в сечението на двата кръга се записват думите, които притежават и двете характеристики, 

т .е . лесен, тесен и бесен;
 y извън кръговете, в правоъгълното поле остават думите Асен, футбол и кисела .

Фигура 4. Задача 4. Разпредели думите в диаграмата на Вен. 
Кои думи останаха извън кръговете? Подчертай ги.

луис карол (Lewis Carroll, 1832 – 1898) е псевдоним на писателя Чарлз Додсън, известен с книгата 
си „Алиса в страната на чудесата“ . Неговото име носят логически диаграми, известни като диагра-
ми на карол (или таблици на карол) . самото споменаване на автора на този вид диаграми като ав-
тор на световно известната книга е с голям мотивиращ ефект върху учениците от начална учи-
лищна възраст .

Тези диаграми представляват таблици с минимум 9 полета (3 реда на 3 колони) . Думите, числата 
или изобразените предмети в тях се класифицират по четири признака едновременно .Задачите, кои-
то се изпълняват с попълване на диаграми на карол са по-трудни в сравнение с тези при диаграмите 
на Вен . Диаграмите на карол също способстват в голяма степен за развитие на логическото мислене 
на учениците . Те са приложими и при ученици от начална училищна възраст и работата с тези диа-
грами е изключително полезна . 

Доколкото при международни изследвания на математическите знания и умения от типа на 
TiMSS са били включвани задачи с диаграми на Вен за нас представляваше интерес да изследваме въз-
можностите на български ученици от начална училищна възраст да разберат начина на попълване на 
тези диаграми и да решават самостоятелно задачи с диаграми от подобен вид (диаграми на Вен и диа-
грами на карол) . За целта през месец април 2015 година проведохме ограничено опитно обучение с уче-
ници от четвърти клас от град софия – 25 четвъртокласници от 118 сОУ „Акад . людмил стоянов“ 
и 24 четвъртокласници от 15 сОУ „Адам мицкевич“ . Опитното обучение бе с времетраене два учеб-
ни часа и за двете паралелки . За учениците бяха подготвени работни листа с диаграми на Вен и с ди-
аграми на карол . Задачите бяха подбрани от сборника „Задачи без граници“ [6] и те са авторски . Ето 
някои примерни задачи с диаграми на карол и верните им отговори .

Задача 5 . Дадени са думите – голям, грижовен, роса, мила, весело, печка, капризна, телевизор, топъл, 
планина, котка, кошара. Разпредели думите на правилните им места според различните признаци .

съществителни имена Прилагателни имена

Думи с 2 срички роса, печка, котка мила, топъл

Думи с повече от 2 срички телевизор, планина, кошара грижовен, весело, капризна

Фигура 5. Решение на Задача 5.
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Числа, които се делят точно на 
3

Числа, които не се делят точно 
на 3

Четни числа 12, 18, 24, 30, 36 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 38, 
40

Нечетни числа 15, 21, 27, 33, 39 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37

Фигура 6. Задача 6. (за самостоятелно изпълнение) Разпредели и запиши числата от 10 до 40 
на правилните места в диаграмата на Карол.

Задача 7 . Прочети стихотворението от Виктор самуилов . Разпредели думите в диаграмата на 
карол

кой прекалява?
Щом се прибера – от прага
сто въпроса се изричат:
„В колко трябваше да лягаш?“
„На какво си заприличал?“
„мозък имаш ли в главата?“
„Жаба в джоба ли се носи?“
А разправят, че децата
прекалявали с въпроси!

Думи, които съдържат с Думи, които не съдържат с

Думи с 1 или 2 срички

Думи с повече от 2 срички

Фигура 7. Диаграма на Карол за задача 7.

мек, лек, бос, лош нов

кош, пън, пръст, тел, слон

весел, голям, богат, широк, 
зелен

круша, салон, мивка, чадър, 
дете

Фигура 8. Задача 8. Открий и попълни признаците, по които са разпределени думите 
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в диаграмата на Карол.

Опитното обучение даде много добри резултати и потвърди концепцията, че при използване на 
подходяща методика учениците от начална училищна възраст могат успешно да се ориентират и 
самостоятелно да решават задачи за попълване на диаграми на Ойлер-Вен и диаграми на карол . Прило-
жената от нас методика на работа бе: първоначално запознаване на учениците от опитните пара-
лелки на четвърти клас с начина на попълване на диаграма на Вен (класификация на думи) и на диаграма 
на карол (класификация на думи), а впоследствие бе даден пример за задачи с диаграми на Вен и диагра-
ми на карол с числа . Един от видовете задачи, които бяха приложени в опитното обучение затрудни 
в по-голяма степен учениците (38 % верни отговори в паралелката от 118 сОУ и 24 % верни отгово-
ри в паралелката от 15 сОУ) това е задачата, при която по дадена попълнена диаграма на карол уче-
ниците трябва да познаят и запишат признаците, по които са класифицирани думите в таблицата 
(т .е . да надпишат полетата на таблицата) . Този тип упражнения с диаграми на карол изискват по-
продължителна работа с тези диаграми и по-висока степен на развитие на абстрактното мислене .

В заключение, добрите резултати, постигнати само в рамките на занимание за един учебен час 
дават основание да се приеме, че задачите за класификация и попълване на диаграми на Ойлер-Вен и ди-
аграми на карол са приложими и адекватни на възрастовите възможности на съвременните българ-
ски ученици от начална училищна възраст (четвърти клас) и могат да бъдат прилагани в избираеми-
те и дори в задължителните форми на обучение като допълнително учебно съдържание . Важно е да 
се отбележи, че учениците проявиха подчертан интерес и готовност да работят опитните задачи, 
което бе и едно от условията за постигнатите много добри резултати . Задачите, които постави-
хме на четвъртокласниците за самостоятелна работа в опитните уроци бяха решени вярно от 76 
% от учениците от 118 сОУ и от 70 % от учениците от 15 сОУ . От грешните отговори и в двете 
опитни паралелки 84 % са пропуснати един или два елемента (думи; числа) да бъдат класифицирани, 
което може да се интерпретира като грешка от невнимание . Трябва да се отбележи, че в паралелка-
та от 15 сОУ „Адам мицкевич“ има петима ученици от ромски произход .

Постигнатите резултати и наблюденията ни дават основание да бъде разработено учебно по-
магало със задачи и упражнения с диаграми на Ойлер-Вен и диаграми на карол, при които учениците 
ще класифицират предмети (техни снимки или рисунки), думи и числа . Предмет на следващо изслед-
ване ще бъде работата с класификация на картини на предмети в диаграми на Ойлер-Вен с ученици 
от първи и втори клас . 

Развитието на логическото мислене на учениците е една от главните задачи на обучението в на-
чална училищна възраст както по математика, така и по другите учебни предмети . Работата със 
задачи с интегративен характер в часовете по математика би допринесла в това отношение .
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мУЛТИмЕДИЙНО ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РЕШАВАНЕ НА ЛОГИЧЕСКИ 
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Abstract: The paper presents some resources and some conclusion from the implementation of a system of 
multimedia lessons in Math teaching at Primary school . The accent is on the process of solving logical math 
problems with 4th grade students . 

логическите задачи спомагат за развитието на мисленето, концентрацията и вниманието на 
учениците . Чрез тях се пробужда мотивацията на учениците, защото те са много по-различни и 
по-интересни от обикновените задачи, които се решават всеки ден в училище . логическите зада-
чи често предизвикват интерес и у учениците, които не проявяват наклонности към математика-
та . Причините за това са няколко: при решаването на тези задачи ученикът е в активна позиция; по 
вид те са разнообразни; при решаването им е необходима съобразителност, а не запас от знания [2] . 
При решаването на логически задачи учениците са сами с магията на вътрешната хармония на логи-
ческите връзки и невероятните им преплитания, а преживяването и удоволствието от решена та-
кава задача могат да се сравнят само с преживяванията при досег с произведения на изкуството или 
природен феномен [5] .

Използването на логическите задачи по математика има ограничено приложение в учебното съ-
държание . Учителите са изправени пред предизвикателството сами да откриват подходящи задачи, 
както и сами да търсят методи за тяхното представяне, решаване, обяснение при работа с ученици, 
особено когато учениците са на различно ниво като знания и интерес към математиката . 

Настоящата работа представя разработена методическа система за решаване на определен вид 
логически задачи, в която се използва мултимедийно онагледяване на учебното съдържание . 

Необходимо условие за решаването на една логическа задача е четенето с разбиране, за да се опре-
делят известните стойности, математическите действия и последователността на работа . За да 
решим една задача с учениците, първо трябва да им помогнем да си я представят . Това може да ста-
не с помощта на таблица, схема, чертеж или съкратен запис на условието . Откриването и отделя-
нето на основната, специфичната и излишната информация в задачата има важно значение . Въз ос-
нова на общата информация се откриват общи методи за решаване на задачите: първо на базата на 
основната информация се определя типа на задачата, второ въз основа на типа се определя мето-
да за решаване, характерен за него . На базата на специфичната информация се откриват интересни, 
оригинални решения [3] .

В последния клас на начален етап от основното образование се създават предпоставки за използ-
ване възможностите на математиката за развиване на логическото мислене на учениците, за използ-
ване на анализа, синтеза, сравняването при изучаване на математическите понятия, при формули-
ране на твърдения и умозаключение . В тази възраст децата се нуждаят от зрителна и словесна опо-
ра, за да могат въображаемите образи да благоприятстват усвояването на учебния материал . За-
това се отнасят с такова особено внимание към илюстративен материал, филми, мултимедийни 
презентации и други подобни [4] . мултимедийното обучение се утвърждава като нова технология, 
която съчетава в себе си графични, звукови, видео и текстови фрагменти, защото дава възможност 
да се осмисли по нов начин реализацията на принципа за нагледност . Провокира се активността на 
учащия и се гарантира интерактивността на процеса на обучение [6] .

Разработените мултимедийни ресурси за решаване на логически задачи са апробирани в НБУ „ми-
хаил лъкатник“, гр . Бургас с ученици от два четвърти класа през учебната 2015/2016 година . Целта 
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на изследването е да се формират знания и умения за решаване на три избрани типа логически зада-
чи . Определянето на типовете логически задачи се базира на предварително проучване . Такова про-
учване с конкретни ученици при конкретни условия дава по-точна представа кои видове логически 
задачи затрудняват учениците и би имало смисъл да се инвестират усилия за постигане на по-висо-
ка успеваемост при тяхното решаване . Проведе се предварителна входяща диагностика, в рамките 
на която учениците трябваше да решат 9 различни по вид логически задачи . Работата се реализира 
в три учебни часа по математика . На база обобщените резултати, бяха определени 3 вида логически 
задачи, които в най-голяма степен затрудниха учениците . Подготви се и реализира системна експе-
риментална работа, включваща три модула:

 y Запознаване на учениците със същността и методиката на решаване на логически задачи за из-
равняване .

 y Запознаване на учениците със същността и методиката на решаване на логически задачи с три 
зависими помежду им величини .

 y Запознаване на учениците със същността и методиката на решаване на логически задачи от 
вида „Забавна геометрия – точки и отсечки“ .

Експерименталната работа се проведе в редовни часове по математика с учениците от експе-
рименталния клас . За целите на експерименталната работа се разработи и приложи мултимедийна 
система от логически задачи .

методика на работата
модул 1 – Запознаване на учениците със същността и методиката на решаване на логически за-

дачи за изравняване.
Вниманието на учениците се насочва към първия вид задачи за „претегляне“ . Чрез такива задачи 

се осъществява пропедевтика на понятието „уравнение“ . В тях се осигурява възможност за извърш-
ване на действия като добавяне, отнемане, преместване, които съответстват на реални житейски 
ситуации и кореспондират с математическите операции събиране, изваждане, умножение и деление . 
Уточняват се основни положения: „предметите от един и същи вид са с равно тегло“, „ако от две-
те блюда се отстранят по равен брой еднакви предмети, везната ще продължи да е в равновесие“ и 
др . По този начин могат да се осмислят някои от свойствата на уравненията, а естествената на-
гледност, широкото приложение и достъпността правят тези задачи привлекателни за учениците, 
което спомага за задълбочено усвояване на съдържателните идеи [6] .

При този вид задачи учениците трябва да осъзнаят принципа за изравняване на величини по коли-
чествен признак (Задачите от този вид се решават най-лесно чрез схематично представяне и онаг-
ледяване) . Най-подходящо е схематично представяне на условието, а след това и на решението на за-
дачата – чрез везни – теглилки . Всеки етап от решението се онагледява, като се дава възможност на 
учениците да разсъждават самостоятелно .

Пример 1. Десет сливи тежат колкото три ябълки и една круша . Шест сливи и една ябълка те-
жат колкото 1 круша . колко сливи трябва да вземем, че да тежат колкото 1 круша?

Голямо значение при решаване на логически задачи има подходящото онагледяване . В унисон с въз-
растта на учениците условието на задачата се онагледява схематично, с помощта на три отделни 
везни:

Фигура 1. Онагледяване на условието и въпроса на логическата задача
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Илюстрацията на фиг . 1 помага на учениците да решат задачата . количествата плодове от една-
та страна на кантара-везна тежат толкова, колкото плодовете от другата страна . В конкретния 
случай, когато на мястото на крушата на първата везна, поставим шестте сливи и ябълката, кан-
тарът ще остане в равновесно положение (фиг . 2) .

Фигура 2. Онагледяване на процеса на изравняване

същото важи и ако премахнем еднакво количество от двете страни на везната, то тя ще запа-
зи своето равновесие . следователно, ако премахнем по шест сливи от двете страни на везната, ще 
се окаже, че 4 сливи тежат колкото 4 ябълки (фиг . 3) . Оттук, ако от двете страни намалим 4 пъти 
теглото, следва, че една слива тежи колкото 1 ябълка .

Фигура 3. Онагледяване на процеса на изравняване

Ние търсим колко сливи тежат колкото една круша . От условието, една круша тежи колкото 
шест сливи и една ябълка (фиг . 1) . следователно, след като заместим ябълката със слива (равни по те-
гло), стигаме до отговора, а именно, 1 круша тежи колкото 7 сливи (фиг . 4) .

Фигура 4. Онагледяване на процеса на изравняване

модул 2 – Запознаване на учениците със същността и методиката на решаване на логически за-
дачи с три зависими помежду им величини..

Пример 1 . Три щъркела за три часа изяждат три жаби . колко ще са изядените жаби, ако щъркели-
те са четири, а часовете – девет?

При решаването на задачи от този тип се акцентира върху това, че от трите величини винаги 
едната остава без промяна . с помощта на анимирана презентация, може да се онагледи по-добре про-
цесът на разсъждения по зависимостите и пропорциите (Фиг . 5) . 
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Фигура 5. Онагледяване на процеса на разсъждаване по задачата

с попълване на таблица решението на следващата задача е много по-достъпно за учениците . В 
комбинация с използване на информационни технологии задачата става ясна и решима за по-голям 
брой ученици . Чрез компютърна анимация могат лесно да се онагледят зависимости като права и об-
ратна пропорционалност, без да е нужно да се въвеждат тези понятия . 

Този тип задачи са подходящи за екипна работа . може да се използва схема на работа на отбори/
екипи или схема на работа по двойки . Така децата са взаимен коректив при формиране на логически 
умозаключения и по-лесно възприемат сложните зависимости между три свързани помежду си вели-
чини . 

модул 3 – Запознаване на учениците със същността и методиката на решаване на логически за-
дачи от вида „Забавна геометрия – точки и отсечки“.

Геометричния материал като част от учебния материал по математика представлява важен 
обект за изследване . Ролята на геометричните знания е безспорна . Те съдействат за формиране на 
пространствени представи, на знания за някои свойства на геометричните фигури, имат форми-
раща, възпитателна и развиваща функция . логическите задачи с геометрично съдържание имат пре-
димно практическа насоченост като например: „Ако трябва да оградим дворно място, колко кола ще 
ни трябват?“; „Ако трябва да отрежем дъска на определен брой парчета, колко разреза трябва да на-
правим?“ или „На лехата трябва да се засадят зелки, колко да са те?“ и пр . Тези задачи изискват мал-
ко съобразителност, а често и онагледяване посредством чертеж (точки и отсечки), за да се форми-
ра знание и умение за определяне на броя интервали между краен брой точки в двата случая – когато 
точките са разположени по затворена или отворена линия .

Пример 1 . За да украси елхата, Петя трябва да закачи коледните топки върху гирлянда, от нача-
лото до края на равни разстояния . Петя има 7 топки, а гирляндата е дълга 420 см . какво е разстоя-
нието между две съседни топки?

Фигура 6. Онагледяване на задачата

При този вид задачи учениците лесно могат да достигнат до правилното решение, ако имат 
пред себе си нагледна визуализация . с помощта на презентация по-лесно може да се открие зависи-
мостта, че ако имаме точки, разположени по линия (не затворена), то интервалите между тях са с 
един по-малко . В конкретната задача при 7 топки разстоянията са 6 (Фиг . 6) и решението на задача-
та става очевидно – 420:6=70 см (разстоянието между две съседни топки) . 

Различно е обаче, когато точките са по затворен контур . с помощта на подходяща задачи и 
представяне новата зависимост се открива с лекота от учениците . 
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Заключение и изводи
Резултатите от проведената експериментална работа дават основание да се направят някои 

изводи:
 y логическите задачи са много интересни за учениците . Те са нещо различно за тях, предизвика-

телство, което интригува тяхното съзнание и ги провокира .
 y Не се работи достатъчно по логически задачи в часовете по математика .
 y Без предварителна работа учениците не могат, на база формираните до момента умения, да 

решават задачи от дадените видове . Необходима е системна работа, включваща запознаване 
на учениците с конкретен вид логическа задача, даване на методика за решаването им, затвър-
дяване на умения за решаване .

 y По-нестандартния начин за решаване на логически задачи, като мултимедийно онагледяване и 
работата в екип, повишава интереса на учениците .

 y Използването на съвременни информационни технологии подпомага процеса на формиране на 
знания и умения за решаване на логически задачи . Технологиите могат да се използват за онагле-
дяване на процеса на решаване на задачата, структурата на задачата, създаване на модел на за-
дачата чрез схема, диаграма, таблици, анимации .

Положителните резултати, получени в края на експерименталната работа потвърждават зна-
чимостта на мултимедийната система от логически задачи за развиване на логическото мислене на 
учениците от четвърти клас .
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of Sofia

Abstract: The article examines the theories of various foreign authors regarding ways in which preschool 
children form their strategies for counting, addition and subtraction . A prerequisite for solving simple arithmetic 
operations is the comparison of two and more sets, as well as the development of counting skills . informal strategies 
for addition and subtraction and the ways in which they can develop are also indicated . Attention is also drawn to 
the context of the tasks in relation to children’s everyday life and learning experiences . Various ways are identified 
in which tasks can be presented to children so that their Abstract thinking can be stimulated . 

Keywords: numerical concepts, preschool children, comparison of sets, strategies for counting, addition, 
subtraction

Има изследвания, които доказват, че децата имат вродени умения да различават промяната в 
множествата [12], [13] . Авторите на тези теории описват подробно формирането на числовите 
представи у децата в най-ранна възраст . Наистина е спорно дали тези умения могат да се свържат 
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с решаването и разбирането на елементарни аритметични задачи за събиране и изваждане, но опи-
тите в тази сфера показват, че в предучилищна възраст именно решаването на задачи е в основа-
та на овладяването на стратегии за броене и извършване на определено аритметично действие [3], 
[7], [10] . 

1. Разбиране на действията събиране и изваждане
Децата умеят да обработват информацията, свързана с промяната в множествата по такъв на-

чин, че това да има за тях както очакван, така и неочакван ефект . Дали това е признак за една вроде-
на способност за боравене с аритметични операции или за процес на възприемане, все още е спорно . В 
тази връзка Stern [11] говори за „имплицитни, скрити знания за действие“, които са един вид несъз-
нателни и съответно са в основата на развитие на елементарните математически умения при де-
цата . според автора тази „входна система“, която е свързана най-вече със зрителната модалност, 
спомага за абстрактната страна на мисленето . Затова и много често децата усвояват принципите 
на събиране и изваждане на малки количества, без предварително да са били систематично инструк-
тирани за това . 

Дали децата са разбрали тези принципи, е ясно не когато видят промяната в множествата, а ко-
гато всъщност могат да определят разликата между тях . Ginsburg [5] посочва два вида стратегии 
в този контекст – „immature/недоразвита“ и „relatively mature strategy/относително развита стра-
тегия“ . Първият вид се основава на твърдението, че към едното от две множества може да се доба-
вя нов елемент и това множество вече има повече елементи от другото, а при втория вид страте-
гия количеството на множествата се определя според конкретния брой на елементите . Изследвания 
с деца на възраст между 4 и 6 години показват, че голяма част от децата могат да боравят със стра-
тегията от втория вид [5] . 

Има и други водещи идеи по отношение на елементарните аритметични операции, според кои-
то децата свързват операциите на събиране и изваждане с увеличаването и намаляването на съот-
ветните множества . Gelman и Gallistel [4] споделят, че при неочакваното нарастване на дадено мно-
жество, децата в най-ранна детска възраст допускат „намесата“ на някакво събиране . казано по друг 
начин, те предполагат, че нещо се е добавило . 

3-4-годишните също в голяма степен са способни да преобразуват множества с обратни дейст-
вия . Най-лесно им е, когато се добавя или отнема само един елемент, при повече от един елемент те 
вече се затрудняват . Въпреки че те знаят, че елементите на множествата се образуват с тяхното 
събиране и изваждане, те все още не могат да определят точния им брой .

2. Неформални стратегии за събиране
Предпоставка за решаването на елементарни аритметични операции, освен сравняването на 

множества, е и способността за броене . с помощта на броенето децата от предучилищна възраст 
могат да решават елементарни задачи със събиране и изваждане . В този контекст има автори, кои-
то посочват няколко неформални стратегии, които се базират на определени действия с конкрет-
ни обекти, овладяването на числовата редица и знанието на някои факти [1], [2], [3], [5], [8], [11] . 

Неформалните стратегии за действие събиране могат да се групират по следния начин:
1 . Counting-all (пълно преброяване)
Двете събираеми се представят с помощта на някакви обекти или с пръстчетата на ръцете . 

Всички елементи се броят поотделно и така се установява техният сбор .
2 . Counting-on from first (броене от първото число)
Тук отправната точка е първото събираемо . Всяко следващо събираемо определя броя на стъп-

ките, които трябва да се изброят от първото . Резултатът е последното назовано число . Предпос-
тавка за това е, че децата овладяват точната последователност на числата в числовата редица . Та-
зи стратегия може да се развива с боравенето на обекти или само с числата в числовата редица .

3 . Counting-on from larger (броене от по-голямо число)
По-голямото от две събираеми е отправна точка за броене нататък . От него следват толко-

ва стъпки по-нататък, колкото е съставът на по-малкото . Последното назовано число установява 
техния сбор .

4 . Recall (повикване в съзнанието) – решаване на задачи наум, резултатът се казва устно .
5 . derived facts (установени факти за числата) .
Резултатът може да се установи от задачи, които вече се знаят .
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3. Неформални стратегии за изваждане
стратегиите за изваждане си приличат с тези за събиране, но тук при избора на стратегия ва-

жна роля играе съответната ситуация . 
 y Separating down from (отнемане)

Умаляемото посочва колко обекта/пръстчета трябва да се покажат . Умалителят определя колко 
елемента трябва да се отнемат от умаляемото . Получените елементи се броят наново и получени-
ят им брой е всъщност решението на задачата .

 y Adding on (добавяне) 
От дадено множество от обекти се отнема определен брой и се получава ново множество (ума-

лител) . към него трябва да се добавят толкова елементи, така че да се получи първоначалното мно-
жество (умаляемо) . Определянето на техния брой е решението на задачата .

 y Matching (неравномощност)
Умаляемото и умалителят (две множества) се образуват от определен брой обекти . с помощта 

на подреждането на принципа едно към едно, при който всеки елемент се преброява само веднъж, се 
съпоставят елементите на едното с елементите на другото множество . Броят на останалите, из-
лишните елементи определя тяхната разлика . Тази стратегия е много добра при сравняването на 
две множества за установяване на равномощност и неравномощност .

 y Counting down from (броене в низходящ ред)
Отправната точка е представена от умаляемото . Брои се толкова пъти назад, колкото е умали-

телят . Последното назовано число е решението на задачата .
 y Counting up from given (броене във възходящ ред) .

От умалителя се брои толкова пъти напред, колкото е умаляемото . Броят на стъпките на бро-
ене е решението на задачата .

4. Формиране на стратегиите
Има автори [6], според които първите стратегии за броене започват да се проявяват при деца-

та на 3-4-годишна възраст, като първоначално преобладаващи са стратегиите на пълно преброяване 
(Counting-all-Strategy) и на отнемане (Separating-from-Strategy) . Carpenter и Moser [2] са направили дъл-
госрочно изследване със 144 деца от предучилищна възраст, свързано със стратегиите, които те из-
ползват при решаването на елементарни аритметични задачи . Повече от половината от тези де-
ца са прилагали counting-all (пълно преброяване) или adding-on (добавяне) при задачи с моделиране . Ед-
на трета от тях са се справяли без помощен материал . Вече в началното училище, когато се предпо-
лага, че тяхното развитие се подобрява, те са се справяли да решават задачите със събиране наум и с 
помощта на вече установени факти . При задачите с изваждане е имало тенденция да не се опират на 
стратегията на броене в низходящ ред, при което също се е забелязало, че те знаят и могат да при-
лагат все по-добре усвоени факти за числата .

5. Връзка между действие и контекст
До колко децата в предучилищна възраст могат да решават задачи със събиране и изваждане, зави-

си до голяма степен от начина, по който те им се представят, както и от техния контекст . 
Дали на децата може да се припише способността да разбират какво е събиране и изваждане, ко-

гато формално се справят с решението на елементарни задачи? Пиаже и Szeminska [9] се съмняват, 
че децата разбират тези операции, преди да осъзнаят връзката в отношението част-цяло . според 
тях те започват да ги асимилират, когато, да речем, могат да определят, че сумата на едно число се 
образува от добавянето на други (сумата на числото 6 е една цялост, която включва добавянето на 
елементите 2 и 4), както и когато могат да правят различни комбинации за образуването на дадено 
число (6 = 3 + 3 = 4 + 2 = 5 + 1 и т .н .) .

Това се разбира много по-добре в един ясен контекст на действията събиране и изваждане . Hughes 
[6] е направил опит с 60 деца на 3-6-годишна възраст, чиято цел е била да установи зависимостта 
между успеха при решаването на елементарни аритметични задачи с начина, по който те им се пред-
ставят и с техния контекст . За тази цел той използва т .нар . “box tasks“ (кутия със задачи): в една 
кутия има камъни, които детето трябва да преброи . Пред него се отнемат или добавят още камъ-
ни, като всяко действие се вербализира („сега добавям три .“) . Децата трябва да установят, без да 
поглеждат в кутията, колко са камъните в нея и да се аргументират защо . Друг вид задача е със съ-
щото съдържание, но е хипотетична: „Представи си, че в кутията има един камък . сега аз добавям 
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още два към него . колко общо са камъните в кутията?“ . Има и хипотетични задачи с познат за дете-
то контекст: „Ако едно дете е в магазина и след него влязат още две деца, колко общо ще са децата в 
магазина?“, както и формално-вербални: „колко прави едно плюс две?“ . В този опит се е установило, 
че децата са се справили малко по-добре със задачите от първия вид, докато хипотетичните са ги за-
труднили повече . между задачите с по-големи числа и тези с по-малки разликата е била незначител-
на, но са решавали значително по-добре формалните задачи с малки и с големи числа, отколкото те-
зи с конкретни/хипотетични ситуации . Ето защо авторът е споделил, че децата от предучилищна 
възраст е необходимо да „преминат“ през един преходен процес, който е свързан с много обяснения и 
онагледяване по пътя към добиване на по-конкретни представи . Те имат нужда от съдействие, разя-
сняване и обяснение, за да свържат този нов за тях език с техните конкретни знания . Този вид пре-
вод е от фундаментално значение за разбирането на математиката, като това, разбира се, се отна-
ся за всяка една друга сфера, свързана с развитието на детето . Б . Ангелов и л . Ангелова [14] споделят, 
че трябва да се наблегне не толкова върху количественото обогатяване на езика на децата, а най-ве-
че върху осмислянето на значението на думите . 

6. Връзка с конкретната ситуация
когато се разглежда контекстът на задачите за събиране и изваждане, могат да се отбележат и 

някои разлики в поведението на децата по време на решаването им . Има няколко ситуационни моде-
ла на представяне на задачите, които могат да бъдат класифицирани по следния начин:

 y комбинаторни задачи – става въпрос за обединяване на множества, при които неизвестно е 
или цялото множество или част от него .

 y Задачи с размяна (смяна, добавяне, разделяне) – представянето на този вид задачи се състои в 
добавяне или отнемане на елементи за преобразуване на множеството . Тук неизвестни могат 
да бъдат крайното множество, първоначалното множество или това, което се е добавило .

 y Задачи за сравняване – при този вид задачи обикновено се сравняват две множества с термини-
те „повече“, „по-малко“ и „поравно“ . Търсеното решение може да бъде разликата между множе-
ствата или всяко едно от множествата .

 y Приравнителни задачи – тук също става въпрос за две множества, които да се изравнят със 
съответно действие (събиране или изваждане) . Двете множества могат да бъдат неизвестни .

комбинаторните задачи и тези с размяна обикновено са най-лесни за децата от предучилищна 
възраст . Това се установява и от сравнение на резултати от изследвания с деца от американски дет-
ски градини и такива от американски и немски училища [11] . От значение е било дали търсеното не-
известно е крайното множество (сбор/разлика), събираемо/умаляемо или умалител . споменатото 
изследване на Carpenter и Moser [2] също е показало подобни резултати . Докато повече от 70% от из-
следваните деца са прилагали успешно стратегии при задачите с размяна, едва половината от тях са 
прилагали такива за решаване на задачи за сравняване и такива за приравняване .

Решаваща основа за разбирането на елементарните аритметични операции са процесите на въз-
приемане във връзка с промяната и преобразуването на множествата . Те са се наблюдавали при кър-
мачетата, което от своя страна е послужило като основа за развитие на процеса за разбиране на 
действията събиране и изваждане [11] . За решаването на елементарни аритметични задачи децата 
прилагат своите умения за броене и знания за числата, при което си създават собствени стратегии 
за това . До каква степен децата от предучилищна възраст могат да решават задачи със събиране и 
изваждане, зависи от това дали тези задачи им дават възможност за прилагането на стратегии за 
броене, какъв е техният контекст и по какъв начин те са представени, т .е . какъв е техният ситу-
ационен модел . 
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ДИДАКТИЧЕСКИ мОДЕЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА „ДОБАВЕНА 
РЕАЛНОСТ“ С мОБИЛНИ УСТРОЙСТВА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

A DIDACTIC MODEL fOR USING MOBILE AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN 
pHYSICS EDUCATION
Zhelyazka Dimitrova Raykova, Diana Velkova Stoyanova
University of plovdiv „paisii Hilendarski“, city of plovdiv

Abstract: until recently, augmented reality (AR) applications were mostly available for powerful computers . 
This made the AR technology expensive and hampered its widespread use in education . in recent years, the rapid 
development of the mobile communications entirely changed the situation . Today’s mobile devices (smartphones, 
tablets, PdA) are as powerful as any PC or laptop . Their low price, powerful processors, the presence of a camera, 
GPS, accelerometer, gyroscope and other sensors, make these devices ideal for augmented reality applications .

This paper presents our experience in using the mobile augmented reality technology in physics education . 
A didactic model for using this technology is described, which is applied in teaching „Physics and Astronomy“ 
(9th and 10th grade) and „Man and nature“ (4th grade) . Three methodical variants of application of this model 
are proposed, depending on the role of the teacher and students in the learning process . The results of a two-year 
pedagogical experiment are presented which show the advantages and disadvantages of the different methodical 
variants and doubtlessly prove the didactic possibilities of this technology to improve the learning process .

Keywords: Augmented Reality, Mobile Learning, Educational Technology 

Днешното поколение подрастващи е не само технологично грамотно – то е технологично об-
вързано и зависимо . Продължителният контакт с компютърните игри, Интернет и телевизията 
са развили у младите хора уникалната способност да използват едновременно няколко различни ви-
да медии . Затова не е учудващо, че много от учениците са отегчени и незаинтересовани от класиче-
ския подход на преподаване в училище, тъй като поднасянето на знания не е адаптирано към новия 
тип обучаеми и информацията в учебниците не винаги е интересно представена . Един от начини-
те за преодоляване на тези проблеми е чрез интегриране на популярни и масово използвани електрон-
ни технологии в обучението . Такива са мобилните технологии и технологията „добавена реалност“ .

Технологията „добавена реалност“ представлява наслагване на контекстно зависимо виртуално 
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съдържание (текст, анимация, графика, аудио, видео, 3d обекти) върху реални обекти . Генерирани-
ят от софтуера за добавена реалност образ е комбинация от реалната среда, която потребителят 
вижда, и виртуална сцена, генерирана от компютъра, която променя възприемането на реалността 
и дава допълнителна информация [1][2] .

съществуват два подхода за създаване на добавена реалност с мобилни устройства: маркерен и 
безмаркерен подход .

1 . маркерен подход . При маркерния подход добавената реалност се създава след разпознаване на 
т . нар маркер . Най-често това са квадратни черно-бели изображения, подобно на 2d/QR барко-
да, отбелязващи определено място или реален обект от околната среда . след като софтуерът 
за добавена реалност разчете маркера, потребителят може да види асоциираното с него вир-
туално съдържание .

2 . Безмаркерен подход . съществуват две основни реализации на безмаркерния подход:
 y Добавена реалност, базирана на геолокация . Тук добавената реалност се създава след обра-

ботка на информация относно позицията на потребителя, отчетена чрез сензорите за лока-
ция – GPS, цифров компас и др .

 y Добавена реалност, базирана на разпознаване на реални образи . Тук добавената реалност се 
създава след разпознаване на обекти от реалния свят .

 y Редица изследователи признават огромния потенциал, който има технологията „добаве-
на реалност“ за целите на обучението . Тя:

 y може да направи по-привлекателен и забавен учебния материал, което е от основно значе-
ние за постигане на максимална ефективност на учебния процес [3];

 y спомага за намаляване на сложността на учебното съдържание, допринася за по-доброто 
му възприемане [4][5];

 y повишава мотивация на учениците и активността им в час [6];
 y позволява на учениците да манипулират дигиталните ресурси, което допълнително сти-

мулира интереса им [7][8];
 y прави учебния материал подходящ за различни стилове за учене [9] .

съчетаването на технологията „добавена реалност“ с мобилните устройства дава някои допъл-
нителни предимства, които я правят особено ценна за целите на образованието:

 y учениците имат достъп до контекстно зависима информация по всяко време и на всяко мяс-
то - извън училището, извън компютърните лаборатории; 

 y разширяват се възможностите за съвместна работа както между учениците, така и между 
ученици и учители;

 y отпада нуждата от предварителна подготовка на учениците как да работят с тези устрой-
ства, тъй като те вече са ги използвали в ежедневието си .

с цел да се изследват възможностите на технологията „добавена реалност“ с мобилни устрой-
ства в процеса на обучение е разработен примерен дидактически модел . Дидактическите възможнос-
ти на този модел са оценени чрез приложението му в контекста на обучението по учебните предме-
ти „Човекът и природата“ (4-ти клас) и „Физика и астрономия“ (9-ти и 10-ти клас) . Дидактически-
ят модел има три основни структурни елемента:

1 . Описани възможности за включването на технологията „добавена реалност“ с мобилни ус-
тройства при изучаване на избрани теми от учебното съдържание . Това се извършва с две ос-
новни цели:

 y да се определи мястото на технологията „добавена реалност“ при изучаване на учебно-
то съдържание;

 y мултимедийните ресурси да бъдат изготвени съгласно целите, заложени в учебните про-
грами по съответните предмети .

2 . Обучителни ресурси и мобилни приложения . с цел да се тестват дидактическите възмож-
ности на технологията „добавена реалност“ с мобилни устройства при изучаване на учебния 
предмет „Човекът и природата“ в 4 клас е използвана система от приложения за добавена реал-
ност . системата е разработена в рамките на проект № ИД13 ФФ005 на ФНИ при ПУ „Паисий 
хилендарски“ на тема: “Използване на технологията „добавена реалност“ с мобилни устрой-
ства в процеса на обучение“ . Основните компоненти на тази система са:

 y Интернет – базирано приложение за генериране на QR кодове .
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 y мобилно приложение за добавена реалност SchoolQRScan, базирано на маркерния подход и 
работещо под операционна система Android .

 y База данни с цифрови ресурси .
При провеждането на педагогическия експеримент в средното училище вместо SchoolQRScan е из-

ползвано безплатното мобилно приложение за добавена реалност Layar (https://www .layar .com/), като ба-
зата от данни с цифрови ресурси и приложението за генериране на QR кодове се запазват същите .

3 . Подходяща образователна технология на учебния процес с използване на технологията „доба-
вена реалност“ с мобилни устройства, която включва три методически варианта за прилага-
не на модела, в зависимост от ролята на учителя и на учениците:

 y При методически вариант 1 QR кодовете се разпечатват върху прозрачно фолио, което 
се поставя на съответната страница от учебника . За всяка страница от учебника, за която 
има създадено мултимедийно съдържание, има и прозрачно фолио със съответен QR код . По то-
зи начин традиционните учебници се превръщат в своеобразни книги за добавена реалност без 
да се налагат разходи за нови печатни издания . При този вариант учителят има водеща роля 
при организиране на учебния процес . Той задава темпа на работа, така че всички ученици да ра-
ботят едновременно, и организира целенасочено наблюдение на мултимедийния ресурс, свър-
зан с QR кода . 

 y При методически вариант 2 QR кодовете се разпечатват върху самостоятелни работ-
ни листове, изготвени съобразно темата на урока . Учениците работят по двойки, но самос-
тоятелно, без намесата на учителя . За наблюдението на всеки един отделен ресурс, за попълва-
нето на въпросите и задачите от работния лист към него се заделя фиксирано време . след из-
тичането на това време колективно се проверяват отговорите и ако е необходимо, учителят 
дава допълнителни разяснения . При този методически вариант учителят има отново водеща 
роля при организиране на учебния процес, тъй като темпа на работа отново се задава от него . 
Учениците подготвят съвместно отговорите на задачите и едва след това участват в бесе-
дата, организирана от учителя . 

 y При методически вариант 3 отново се използват работни листове с разпечатани QR ко-
дове, но организацията на учебния процес е различна . Учениците по двойки наблюдават всички 
мултимедийни ресурси и самостоятелно (без намесата на учителя) отговарят на всички въ-
проси и задачи от работните листове . малко преди края на учебния час отново колективно се 
проверяват отговорите . Този вариант на работа осигурява относително добра възможност 
учениците да следват свой собствен темп на учене . Освен това тук е засилена самостоятел-
ната работа на учениците – намесата на учителя е само в края на учебния час, за да провери и 
обобщи резултатите .

Дидактическите възможности на технологията добавена реалност с мобилни устройства за по-
добряване на учебния процес бяха доказани чрез двегодишен педагогически експеримент, проведен на 
два етапа: в обучението по „Човекът и природата“ в началното училище (4 . клас) и „Физика и астро-
номия“ в средното училище (9-ти и 10-ти клас) [10][11] . В него участваха 92 четвъртокласници на 
две пловдивски училища (сОУ „Пейо яворов“ и ОУ „Васил Петлешков“) и 110 ученици от 10 клас (5 
паралелки) от сОУ „св . Патриарх Евтимий“, Езикова гимназия „Пловдив“, ПГТ „Гоце Делчев“ . Пора-
ди наличието на подготвителен клас в първите две училища се учи по учебника „Физика и астроно-
мия“ за iX клас, а в последното – за X клас . За определяне на мнението и отношението на учениците 
към използване на тази технология“ бе използвано анкетиране и интервю . с цел да се осигури по-ка-
чествен анализ на проведеното обучение по време на всичките уроци бе извършено целенасочено на-
блюдение на работата на учениците .

На базата на резултатите от проведения педагогически експеримент могат да бъдат направе-
ни следните изводи:

 y Учениците и от двете възрастови групи не изпитаха трудности при използването на табле-
тите, със сканирането на QR кодовете и с използването на AR софтуера . Въпреки това наблю-
денията ни показаха, че на учениците им бе необходимо малко време, за да свикнат да работят 
с новите устройства . Затова и при всеки един клас, участващ в експеримента, беше забеляза-
но, че първия час учениците работеха по-бавно и чувстваха известно напрежение при работа-
та си . В по-голяма степен това се забеляза при методически варианти 1 и 2, където времето за 
наблюдение на всеки един от ресурсите беше фиксирано от учителя;
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 y Този модел се ползва с видимо по-голям успех при по-малки по възраст ученици (началното учи-
лище), имайки предвид, че при тази възрастова група онагледяването и емоциите оказват мно-
го силно влияние върху ученето . можем да твърдим, че използването на тази технология сти-
мулира техния интерес към уроците и те активно участваха в поставяните им задачи и игри, 
свързани със знания, получени от видеоматериалите . Учениците отговориха с лекота на по-го-
ляма част от въпросите и задачите свързани с наблюдаваните дигитални ресурси . Текущата 
про в края на урока показа много високи резултати . Това е сигурно доказателство за това, че 
технологията „добавена реалност“ стимулира познавателната им активност . 

 y Учениците от средното училище оценяват високо възможността, която дава тази техноло-
гия за съвместно учене . Това формира умения за работа в екип и за самообучение, което е свър-
зано с психо-физиологичните характеристики на тази възрастова група . Най-резервирани към 
използването на тази технология в учебния процес са учениците от елитните училища . То-
ва може да се обясни с факта, че тези ученици имат стабилно формирани умения за учене, кои-
то са свързани с определен начин на преподаване (доминираща роля на учителя) и подкрепят 
с резерва каквато и да е промяна в методите на преподаване и учене . Успехът на този модел в 
професионалните гимназии се свързва с това, че учениците от тези училища нямат изградени 
стабилни навици за учене по традиционния метод . Ето защо смятаме, че използването на тех-
нологията „добавена реалност“ може да стимулира интереса им към учебното съдържание и е 
предпоставка за по-високо качество на учебния процес . 

 y Резултатите от проведеното наблюдение ни дават основание да направим следната препоръ-
ка за включване на технологията „добавена реалност“ с мобилни устройства в учебния процес: 
най-добре е първоначално да се започне с методически вариант 1, който е най-близък до тради-
ционния метод на обучение . Постепенно може да се премине към методически вариант 2, чрез 
който учениците ще могат да се подготвят за съвместно и самостоятелно учене, и едва то-
гава да се приложи методически вариант 3 . 

В заключение можем да обобщим, че проведеното педагогическо изследване потвърди предполо-
жението, че технологията „добавена реалност“ с мобилни устройства стимулира интереса на уче-
ниците към усвояването на природонаучни знания в началното училище и на физични знания в сред-
ното училище . Изграденият дидактически модел, съчетал в подходяща система избраната образова-
телна технология и използваните Интернет – базирани и мобилни приложения с добавена реалност, 
създава условия за подобряване разбирането на учебното съдържание и благоприятства организира-
нето на активно учене . Прилагането му при малките ученици е с видимо по-голям успех, защото съз-
дава нагледна, забавна и вълнуваща учебна среда . Учениците от средното училище оценяват високо 
възможностите, които предлага технологията „добавена реалност“ за самостоятелност при при-
добиването на знания, което е начало на формиране на умение за самообразоване . Това в най-голяма 
степен важи за професионалните училища . Ето защо считаме, че тази технология с много голям ус-
пех може да бъде приложена в обучението на ученици от началното училище и в професионалните 
училища .
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ПРИЛАГАНЕ НА ГРАФИЧНИЯ мЕТОД ПРИ РЕШАВАНЕ НА ФИЗИЧНИ ЗАДАЧИ 
ОТ РАЗДЕЛА ДИНАмИКА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

USAGE Of THE GRApHICAL METHOD IN SOLVING pHYSICAL pROBLEMS fROM THE DYNAMICS 
IN SECONDARY SCHOOL
Hristina Georgieva petrova
plovdiv University „paisij Hilendarski“, plovdiv

Abstract: Possibilities for use of the graphical method in solving physical problems from the „dynamics“ 
are presented . Sample classification of graphical problems is presented . They are classified into the following 
groups: the relationship between force and displacement (in particular deformation), relationship between force 
and velocity, relationship between velocity and time, relationship between force and time, relationship between 
potential energy and deformation of the spring .

Available to students generalized rules for construction and analyze of graphics are developed . They facilitate 
and regulate students’ work . The main didactic requirements for teacher planning and use graphical method to 
solve physical problems are systematized .

As a result, solid and firm knowledge of basic physical quantities and laws in section dynamics are formed . 
The graphical skills and graphical culture of the students are developed .

Keywords: dynamics, education, graphical, problems, skills, graphical culture

Увод
Решаването на физични задачи е един от основните способи в обучението по физика в средното 

училище . с помощта на този метод се обобщават знания за обекти и явления, създават се и се ре-
шават проблемни ситуации, формират се практически и интелектуални умения и качества на ли-
чността на ученика като целенасоченост, акуратност, дисциплинираност, развиват се творчески 
способности и естетическо възпитание .

според л . м . Фридман и Б .к . Дамитов графичните задачи са вид задачи, в които обектите и тех-
ните характеристики са зададени графично [1] . 

На ролята и значението на графичните задачи в обучението по физика са посветени много рабо-
ти в психолого-педагогическата и методическата литература . Основните акценти в тях са върху 
значението на графиките за развитие на мисленето на учениците, а така също и за ориентирането 
им в различни области на практическия живот [2] и [3] . 

d . Easton отбелязва, че при решаване на графични задачи се реализира най-голяма нагледност на пред-
ставите за различни физични процеси, тъй като графиката показва спецификата на процеса, прави раз-
бираемо физичното явление, дава възможност да се получи или поясни отговора на задачата [4] .
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Други автори отчитат съществения принос на графичните задачи за развитие на логическо-
то мислене на учениците, физичната им интуиция и успешната работа с графични модели [5] и [6] . 

Графичните задачи са средство за изграждане на умения за прилагане на физичните знания, за бър-
зо извличане на полезна информация и за създаване на интерес у учениците към работа с графики [7] . 

Типови графични задачи от раздел „Динамика“
 y Задачи от вида графично представяне на зависимостта на силата на еластичност от дефор-

мацията на пружината
Задача: При еластично удължаване на спирална пружина с 10 cm възниква сила на еластичност с го-

лемина 150 n . Начертайте графиката на зависимостта на силата на еластичност от удължението 
на пружината . като използвате начертаната графика, определете работата, извършена от силата 
на еластичност при удължаване на пружината с 8,5 cm .

При решаване на задачата се спазва следния алгоритъм:
1 . Чертае се графиката на зависимостта на силата на еластичност от удължението на пружи-

ната (фиг . 1 .)
2 . Анализира се графично представената зависимост - тя е линейна .
3 . Определя се коефициента на еластичност на основа построената графика, т .е . к=15 . 
4 . Големината на силата на еластичност при удължаване на пружината с 8,5 cm се изчислява по 

формулата
F  = xk  = 127,5 n .

5 . Работата, извършена от силата на еластичност при удължаване на пружината с 8,5 cm, е чис-
лено равна на лицето на триъгълника OMN и се изчислява по формулата

|A J42,510.5,8.5,127
2
1 2 ≈= − J  .

F, N

x, cm5 10

50

100

150
127,5

0 8,5

M

N

Фигура. 1. Графика на зависимостта на големината на еластичната сила 
от удължението на пружината

 y Задачи от вида графично представяне на зависимостта на движещата сила от скоростта 
Задача: Определете мощността на парен локомотив, като знаете, че при скорост 43,2 km/h те-

глителната му сила е 105 kn . Полученият резултат представете графично .
При решаване на задачата се спазва следния алгоритъм:
1 . От формулата за мощност определяме нейната числена стойност: P=105000  .12=1260 kW
2 . Чертае се графиката на зависимостта (фиг . 2) .
3 . мощността P e числено равна на лицето на правоъгълника, чиито страни са F и V .
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0 υ, m/s12
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Фигура 2. Графика на зависимостта на силата от скоростта

 y Задачи от вида графично представяне на зависимостта на скоростта от времето
Задача: Бърз пътнически асансьор се движи със скорост 3,6 m/s . максималната маса на кабината на 

асансьора с пътниците е 1500 kg . Графиката на изменението на скоростта на асансьора при издигане 
е представена на фиг . 3 . Определете големината на силата на опъване на въжето, което удържа каби-
ната в началото, в средата и в края на издигането . Земното ускорение е g = 10 m/s2 .

t, s1020

3,6

υ, m/s

Фигура 3. Графика на изменение на скоростта с времето

При решаване на задачата се спазва следния алгоритъм:
1 . Извлича се информация от графиката и се определят ускоренията на асансьора: в първите две 

секунди 
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Фигура 2. Графика на зависимостта на силата от скоростта 

 
3. Задачи от вида  графично представяне на зависимостта на скоростта от 

времето 

Задача: Бърз пътнически асансьор се движи със скорост 3,6 m/s. 
Максималната маса на кабината на асансьора с пътниците е 1500 kg. 
Графиката на изменението на скоростта на асансьора при издигане е 
представена на фиг. 3. Определете големината на силата на опъване на 
въжето, което удържа кабината в началото, в средата и в края на издигането. 
Земното ускорение е  𝑔𝑔𝑔𝑔 = 10 m/s2. 

t, s1020

3,6

υ, m/s

 

Фигура 3. Графика на изменение на скоростта с времето 

При решаване на задачата се спазва следния алгоритъм: 

1. Извлича се информация от графиката и се определят ускоренията на 

асансьора: в първите две секунди     𝑎𝑎𝑎𝑎1 =  𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡1

= 1,8 m/s2; в интервала време 

между втората и десетата секунда 𝑎𝑎𝑎𝑎2 = 0; в последните две секунди  

; в интервала време между втората и десетата секунда a
2
 = 0; в послед-

ните две секунди 

 

𝑎𝑎𝑎𝑎3 =  − 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡1

= −1,8 m/s2 . 

2. Прилага се втория закон на Нютон за равнодействащата на силите 𝑇𝑇𝑇𝑇 −
𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑎𝑎𝑎𝑎, където 𝑇𝑇𝑇𝑇 е силата на опъване на въжето. Следователно: 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑎𝑎𝑎𝑎). 
3.  За силата на опъване в началото, в средата и в края на издигането на 
асансьора получаваме съответно: 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 17,7 kN;           𝑇𝑇𝑇𝑇2 = 15 kN;               𝑇𝑇𝑇𝑇3 = 12,3 kN. 
 

4. Графична интерпретация на втория закон на Нютон в импулсна форма 

Графичната интерпретация на втория закон на Нютон в импулсна форма 
позволява да се решават задачи, в които действащата сила зависи от времето. 

Задача: Каква скорост може да придаде футболист на топка при удар, ако 
максималната сила, с която той може да действа на топката e 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3,5 . 103 N, 
а времето на удара е 𝑡𝑡𝑡𝑡0 = 8 . 10−3 s ? Приемете, че силата по време на удара 
нараства и след това намалява по линеен закон (фиг. 4). Масата на топката е 
𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,5 кg. 

F

t0

Fmax

t0

Фиура 4. Графика на изменение на силата с времето 

Алгоритъмът за решаване на задачата е следният: 
1. Съгласно втория принцип на динамиката, за удара можем да запишем: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 ∆𝑡𝑡𝑡𝑡 =  ∆𝑝𝑝𝑝𝑝 ,                                           (1) 
където 𝐹𝐹𝐹𝐹 .∆𝑡𝑡𝑡𝑡 е импулсът на силата, а  ∆𝑝𝑝𝑝𝑝 е изменението на импулса на топката.  

 .

2 . Прилага се втория закон на Нютон за равнодействащата на силите T-m .g = m  .a, където T е си-
лата на опъване на въжето . следователно:

T = m (g + a) .
3 . За силата на опъване в началото, в средата и в края на издигането на асансьора получаваме съ-

ответно:
T

1 
= 17,7 kn;  T

2
 = 15 kn;  T

3
 = 12,3 kn

 y Графична интерпретация на втория закон на Нютон в импулсна форма
Графичната интерпретация на втория закон на Нютон в импулсна форма позволява да се реша-

ват задачи, в които действащата сила зависи от времето .
Задача: каква скор ост може да придаде футболист на топка при удар, ако максималната сила, с 

която той може да действа на топката e F
m

 = 3,5  .103n, а времето на удара е t
0
 = 8  .10(-3)s? Приемете, 

че силата по време на удара нараства и след това намалява по линеен закон (фиг . 4) . масата на топ-
ката е m = 0,5 кg .
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Фигура 4. Графика на изменение на силата с времето

Алгоритъмът за решаване на задачата е следният:
съгласно втория принцип на динамиката, за удара можем да запишем:

 

𝑎𝑎𝑎𝑎3 =  − 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡1

= −1,8 m/s2 . 

2. Прилага се втория закон на Нютон за равнодействащата на силите 𝑇𝑇𝑇𝑇 −
𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑎𝑎𝑎𝑎, където 𝑇𝑇𝑇𝑇 е силата на опъване на въжето. Следователно: 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑎𝑎𝑎𝑎). 
3.  За силата на опъване в началото, в средата и в края на издигането на 
асансьора получаваме съответно: 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 17,7 kN;           𝑇𝑇𝑇𝑇2 = 15 kN;               𝑇𝑇𝑇𝑇3 = 12,3 kN. 
 

4. Графична интерпретация на втория закон на Нютон в импулсна форма 

Графичната интерпретация на втория закон на Нютон в импулсна форма 
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Фиура 4. Графика на изменение на силата с времето 

Алгоритъмът за решаване на задачата е следният: 
1. Съгласно втория принцип на динамиката, за удара можем да запишем: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 ∆𝑡𝑡𝑡𝑡 =  ∆𝑝𝑝𝑝𝑝 ,                                           (1) 
където 𝐹𝐹𝐹𝐹 .∆𝑡𝑡𝑡𝑡 е импулсът на силата, а  ∆𝑝𝑝𝑝𝑝 е изменението на импулса на топката.  

           (1)
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са на топката е:
2. Тъй като началната скорост на топката е нула, а крайната й скорост е  𝑣𝑣𝑣𝑣, 

изменението на импулса на топката е: 
∆𝑝𝑝𝑝𝑝 =  𝑚𝑚𝑚𝑚 .  𝑣𝑣𝑣𝑣 − 0 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 . 𝑣𝑣𝑣𝑣.                                       (2) 

3. Заместваме (2) в (1) и за скоростта получаваме: 

𝑣𝑣𝑣𝑣 = F .  Δ𝑡𝑡𝑡𝑡
m

.                                                      (3) 

4. Силата по време на удара се променя. Импулсът на силата е числено 
равен на лицето на фигурата под линията на графиката на силата 
 (фиг. 4), т.е. 

𝐹𝐹𝐹𝐹 .∆𝑡𝑡𝑡𝑡 =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .  𝑡𝑡𝑡𝑡0
2

.                                      (4) 

5. Като заместим (4) в (3), за скоростта на топката намираме:           

𝑣𝑣𝑣𝑣 =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .  𝑡𝑡𝑡𝑡0
2𝑚𝑚𝑚𝑚

   .                                          (5) 

6. Числената  стойност на скоростта е 𝑣𝑣𝑣𝑣 = 28 m/s. 
 
Графично определяне на потенциалната енергия 

 Задача 5.  Големината на силата на еластичност на деформирана пружи-
на е  𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 . 𝑥𝑥𝑥𝑥, където 𝑘𝑘𝑘𝑘 е коефициентът на еластичност на пружината, а 𝑥𝑥𝑥𝑥 е 
големината на деформацията. Определете графично потенциалната енергия 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝 
на деформираната пружина и представете графично зависимостта 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥). 

 Решение: Зависимостта на силата от големината на деформацията е 
изобразена на фиг. 5. Работата на силата при разтягане (или свиване) на 
пружината на малка величина се изразява с лицето на защрихования 
правоъгълник:  

∆𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 .∆𝑥𝑥𝑥𝑥. 
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Числената стойност на скоростта е v=28 m/s .

Графично определяне на потенциалната енергия
Задача 5. Големината на силата на еластичност на деформирана пружина е F = k .x, където k е коефи-

циентът на еластичност на пружината, а x е големината на деформацията . Определете графично по-
тенциалната енергия Ep на деформираната пружина и представете графично зависимостта Ep = f(x) .

Решение: Зависимостта на силата от големината на деформацията е изобразена на фиг . 5 . Рабо-
тата на силата при разтягане (или свиване) на пружината на малка величина се изразява с лицето на 
защрихования правоъгълник: 

∆A=F  .∆x .
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Фиура 5. Графика на зависимостта на еластичната сила от големината на деформацията
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Пълната работа при работа на пружина с дължина l е равна на нейната потенциална енергия Ep и 
се изразява с лицето на триъгълника OBC
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Фиура 5. Графика на зависимостта на еластичната сила от 

големината на деформацията 
 

Пълната работа при работа на пружина с дължина 𝑙𝑙𝑙𝑙 е равна на нейната 
потенциална енергия 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝 и се изразява с лицето на триъгълника 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 

  𝐴𝐴𝐴𝐴 =  1
2

 𝑘𝑘𝑘𝑘 . 𝑙𝑙𝑙𝑙2. 

Зависимостта 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) е представена на фиг. 6. Линията, представяща 
графично зависимостта е парабола, като положителните стойности на 𝑥𝑥𝑥𝑥 
съответстват на разтягането на пружината, а отрицателните – на свиването й.  
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Фигура 6. Графика на зависимостта на потенциалната енергия от 
големината на деформацията 

 

 

Зависимостта Ep = f(x) е представена на фиг . 6 . линията, представяща графично зависимостта е 
парабола, като положителните стойности на x съответстват на разтягането на пружината, а от-
рицателните – на свиването й . 
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Фигура 6. Графика на зависимостта на потенциалната енергия от големината на деформацията

Заключителни бележки
Предложената класификация и графичните задачи от раздела „Динамика“ разкриват предим-

ството и рационалността на графичния метод за решаване на физични задачи . Те могат да се използ-
ват в обучението по физика в средното училище при изучаване на този раздел . В резултат се пости-
гат целите:  

 y изграждане на системата от съдържателни знания за основни физични понятия и закони; 
 y формиране на графични умения и повишаване на равнището на графична грамотност на уче-

ниците .
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DEVELOpING SKILLS TO SOLVE EDUCATIONAL pROBLEMS WITH pHYSICAL CONTENT 
IN THE TEACHING Of MAN AND NATURE IN THE fIfTH AND SIxTH GRADE
Hristina Georgieva petrova
plovdiv University „paisiy Hilendarski“, city of plovdiv

Abstract: The research focus is on the skills of students to solve educational problems with physical content 
in the course of Man and nature in the fifth and sixth grade . The knowledge and skills required to successfully 
solve to physical task are discussed . A classification of physical tasks is presented . The emphasis is on quality, 
experimental and graphical tasks which can be applied in the course of Man and nature in the fifth and sixth 
grade . Examples of quality physical tasks are given . The main didactic function of experimental physical tasks in 
teaching Man and nature subject are referred . Methodology for the construction of physical graphics is presented . 
Methodology to extract information from the graph and its application in solving specific task are discussed . There 
are also basic methodological requirements for solving educational problems with physical content into teaching 
Man and nature school subject in the fifth and sixth grade . 

Увод
Физическата учебна задача е ситуация, изискваща от учениците да извършват мисловни и прак-

тически действия като използват законите и методите на физиката, насочени към овладяване на 
знания по физика и умения да се прилагат на практика тези знания [1] .

Дидактическите функции на решаването на задачи с физично учебно съдържание са: формира-
не на физични понятия и развитие на логическото мислене на учениците; придобиване на умения за 
прилагане на теоретичните знания при решаване на конкретни теоретически или практически про-
блеми; активизиране на познавателната дейност и творческата работа на учениците; при преговор 
и обобщение за задълбочаване, доизясняване и затвърдяване на знанията; за проблемно въвеждане на 
новия учебен материал, нови понятия и закони; за проверка и оценка на знанията и уменията на уче-
ниците, за контролни работи; при провеждане на лабораторни работи и физически практикуми; за 
домашна работа .

Знанията и уменията, необходими за успешното решаване на задачата от ученика са знанията за 
задачата и знанията за процеса на решаване на задачата . Знанията за задачата включват структура 
на задачата; съдържание на задачната система- предмет на задачата и търсено; съдържание на реша-
ващата система- методи, способи и средства за решаване на задачи . Знанията за процеса на решава-
не на задачата предполагат: запознаване с условието на задачата - описване на началното състояние 
на задачната система, отделяне на дадените, неизвестните величини; съставяне на план за решава-
не на задачата- избор на метод за решаване на задачата и неговото прилагане в процеса на съставяне 
на плана; осъществяване на решението на задачата по пътя на преобразуване на задачната система с 
помощта на подходящи способи за решаване на физични задачи .

Прилагане на учебни задачи с физично съдържание в обучението по Човек и природа в пети и шес-
ти клас

Физичните задачи се класифицират по различни признаци . Според начина на решаване те биват – 
качествени, изчислителни, експериментални, графични .

Според степента на трудност физичните задачи са: прости тренировъчни, по-сложни (комбини-
рани), творчески (изследователски) и конструкторски („как да се направи?“) .

Според съдържанието задачите биват: задачи с абстрактно съдържание; задачи с конкретно съ-
държание – указват се конкретни стойности на физичните величини (предполагат връзка с действи-
телността, с жизнения опит на учениците); задачи с техническо (политехническо) съдържание – съ-
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действат за по-задълбочено усвояване на физичните закономерности и тяхното практическо при-
лагане; задачи с историческо съдържание – условието им отразява факти от историята на развитие 
на физиката и техниката, исторически опити и изобретения; занимателни задачи – характеризи-
рат се с наличие в условието на парадоксални или любопитни факти и явления, противоречия и др .

много важен клас задачи, които могат да се използват в обучението по Човек и природа са ка-
чествените физични задачи . Те не изискват изчисления . Решават се по пътя на логически умозаклю-
чения . Вниманието на учениците се акцентира върху физичната същност на явлението . качестве-
ните задачи засилват интереса на учениците, развиват мисленето и наблюдателността им . Те поз-
воляват бързо да се проверят знанията на учениците, т .е . дават възможност да се реализира фрон-
тална проверка . могат да се използват както при изучаване на нова тема, така и за затвърдяване на 
учебния материал .

Представяме примери за качествени задачи, които могат да се използват в обучението по Човек 
и природа в пети и шести клас [2, 3] . 

Задача . Защо в гореща вода захарта се разтваря по-бързо, отколкото в студена?
Задача . Различават ли се помежду си молекулите на водата, леда и водната пара?
Задача . как може да определите масата на тухла без да разполагате с уреди за теглене?
Задача . съществуват ли електрични заряди в тяло, което не е наелектризирано?
Задача. какво условие трябва да се осигури, за да започне втвърдяване на кристално вещество, и 

какво – за да се поддържа този процес?
Разнообразието от формулировки на качествени задачи е един от начините за повишаване на ми-

словната активност на учениците . Те могат да съдържат само текст; текст и рисунка; рисунка с 
въпрос; графика с поясняващ текст; демонстрационен опит и др .

При изчислителните задачи отговорът се получава чрез изчисления . Те са най-застъпени в рабо-
тата на учителите . В обучението по Човек и природа се решават обикновено само с алгебрични сред-
ства . 

За решаването на експериментални задачи се снемат данни от експеримент или след решаване-
то на задача, резултатът се проверява опитно . Тези задачи са изключително важни и интересни . съ-
четават в себе си предимствата на задачите и на експеримента . За препоръчване е да се решават с 
прости средства и материали .

съдържанието на експерименталната задача може да бъде тема на даден урок . В процеса на нейно-
то решаване се усвояват новите понятия и закономерности . Експерименталните задачи в качест-
вото на илюстрации, потвърждават правилността и важността на теоретичните изводи .

Експерименталните задачи могат да се използват за проверка на знанията, за затвърдяване на 
учебния материал . На изпитвания ученик се дава текста на задачата и необходимите прибори .

Особен интерес предизвиква у учениците решаването на експериментални задачи в качеството 
на домашни работи .

много подходящи организационни форми са вечери на физиката и други, където се решават екс-
периментални задачи със занимателен характер .

Графичните задачи са специфичен и много важен клас задачи . При решаването им се формират и 
развиват графичните умения на учениците, които са важна част от ключовите компетентности .

В зависимост от функцията на графиката в задачата, графичните задачи биват: (а) задачи, в ус-
ловието на които е зададена графично функционална зависимост между физични величини или се из-
исква зависимостта да се представи графично: (б) задачи, предполагащи извличане на информация от 
графика, например определяне вида на процеса, числените стойности на физични величини, начинът 
на изменението им; (в) задачи, в които графичният способ на задаване на зависимостта между вели-
чините преминава в табличен или аналитичен и обратно .

Представяме методика за решаване на задачи за построяване на графика на зависимост между 
физични величини [5] .

 y Определяне на независимата и зависимата променливи физични величини .
 y Начертаване на правоъгълна координатна система .
 y Нанасяне означенията на величините и единиците им в края на координатните оси: по абсцис-

ната ос– на независимата променлива, по ординатната ос– на зависимата променлива . 
 y Избор на подходящ мащаб за величините по съответните оси . 
 y От всеки две съответни стойности на независимата и зависимата променливи, отчетени по 
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координатните оси, се издигат перпендикуляри до пресичането им в точки– това са точки от 
графиката на функционалната зависимост .

 y съединяване на получените точки . 
В обучението по Човек и природа могат да се използват и задачи за извличане на информация от 

графика . Например: 
На фигура 1 е представена графика на изменение на пътя, изминат от тяло с времето . Определе-

те скоростта на движение на тялото и постройте графиката на скоростта .

Фигура 1. Графика на изменение на пътя с времето

методика за решаване на задачата:
 y Определяме вида на движение− равномерно .
 y От графиката определяме скоростта на равномерно движение - 4 m/s .
 y В координати v, t графиката на скоростта е права линия, успоредна на абсцисната ос .

Фигура 2. Графика на изменение на скоростта с времето

При решаването на учебни задачи с физично съдържание по Човек и природа е необходимо да се 
спазват някои основни изисквания . Те са: 

 y Решаването на задачата трябва да започне с внимателно проучване на условието и въпроса в 
задачата;

 y Кратко записване на данните с помощта на приетите означения . съществуват различни на-
чини за записване условието на задачата . Най-приемлив е този начин, при който се започва с 
търсената величина . към него отдолу могат да се добавят още сведения, допълнителни таб-
лични величини . Отдясно могат да се добавят числови данни за превръщането на дадените в 
условието величини в основни мерни единици;

 y Анализ на физичните явления и процеси в задачата на основата на рисунка, чертеж, схема или 
експеримент. Прибягването до графична илюстрация трябва непрекъснато да се формира ка-
то навик у учениците . липсата на чертеж води обикновено до формално решаване на задачата;

 y Да се намерят съществените причинно-следствени връзки между величините;
 y Да се направи опит за качествено решение на задачата . Ако задачата допуска количествено ре-

шение, да се намерят или изведат необходимите формули и неизвестните величини се изразят 
чрез известните . т.е. отначало се извършва буквено решение на задачата;
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 y Да се изразят числените стойности на величините в системата сИ;
 y Да се извършат числените пресмятания .

Задачите с учебно физично съдържание в обучението по Човек и природа трябва да се планират 
така, че да представляват определена система, която да съответства на избраната методика и да 
отговарят на определена цел .

Основно дидактическо изискване е постепенността в усложняването на връзките между вели-
чините и понятията, които се изучават . Отначало се решават качествени задачи, след това по-
сложни изчислителни, експериментални, комбинирани . Необходимо е всяка задача да дава някакъв 
принос в усъвършенстване на знанията на учениците, да конкретизира и задълбочава различни по-
нятия и закони .

Предложената методика за решаване на графични задачи е приложена в обучението по Човек и 
природа в пети и шести класове, сОУ „св . седмочисленици“, гр . Пловдив . Тя съдейства за формиране 
и развитие на уменията на учениците да решават графични задачи, а така също и за повишаване на 
интереса им при работа с графични модели .
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ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ И ЛАБОРАТОРИЯТА ПО ФИЗИКА

E-LEARNING AND pHYSICS LABORATORY AT SCHOOL
Ilka Nedelcheva Kareva, Tonka Zarkova Georgieva-Nikolova
3rd primary School „Dimitar Blagoev“, Shumen

Abstract: The internet based resources and the software are not a cure for the education . The Physics teaching 
isn’t an exception to this . There aren’t any Physics, Chemistry and Biology laboratories . They can’t be replaced by 
the digital technologies, though the last ones can assist for acquiring new knowledge, in improving the visualization, 
in making an analysis and assessment in real time of the experiments conducted . On the other hand, e-learning is 
suitable for a considerable number of participants in the education – they can share resources, to repeat a certain 
experiment many times, to alter a certain experiment repeatedly and so on . 

The experiments play a huge role in rationalization and the work in the field of Physics . There can’t be any 
researches in the sphere of either science or techniques without conducting experiments .

Hence, the need of seeking ways to project Physics experiments with the help of GeoGebra, which are 
demonstrating different laws and regularities .

Keywords: Physics, experiments, multimedia, educational, technologies, teaching
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Софтуерът и интернет-базираните ресурси не са панацея за образованието. Обучението по 
физика не прави изключение. Липсват лабораториите по химия, физика, биология … Дигиталните 
технологии не могат да ги заместят, но могат да спомогнат за придобиването на нови знания, да 
подобрят визуализацията, да направят анализ и оценка в реално време на проведените експерименти. 
От друга страна, e-learning е подходящият за немалко участници в образователния процес – може да 
споделяте ресурси, да повтаряте многократно даден експеримент, да го променяте многократно 
и т.н.

Експериментите са основна част при осмислянето и работата в областта на физиката. 
Изследване в областта на науката или техниката не е възможно без провеждането на експерименти.

Това налага да се търсят начини, да се проектират физични експерименти с помощта на GeoGe-
bra, демонстриращи различни закони и закономерности . 

Основната цел на тази дейност е да се предложи модел на физични експерименти, които развиват 
умения за практическа физика, както и въвеждане на инструменти за електронно обучение, с цел 
подобряване на тази практика.

На първо място при разработването и моделирането на даден електронен физичен експеримент 
е определянето на основните умения, които да се придобият в класическите лаборатории по физика 
и след това да се моделират . считаме, че следните фактори са основни: 

 y възможност за наблюдение на физично явление, закономерност или процес;
 y подходящо оборудване и правилното му прилагане при наблюдението . За тази цел е необходимо 

да се осъществи „контакт“ и „наблюдение“ на експеримента;
 y измерване на физичната променлива с всички трудности, които присъстват по време на фи-

зичния експеримент;
 y не на последно място споделяне и обмяна на опит с колеги и ученици .

За тази цел ние сме идентифицирали ИТ средства, които предлагат добри възможности и могат 
да се изнесат от класическите лабораторни по физика към програми за електронно обучение .

GeoGebra е приложение за интерактивна геометрия, алгебра, статистика…, предназначено за 
изучаването и преподаването на математика и естествени науки . GeoGebra е достъпно на множе-
ство платформи със своите десктоп приложения за Windows, Mac OS и Linux, с неговите таблетни 
приложения за Android, iPAd и Windows, и с уеб приложение базирано на HTML5 технологии .

Паралелно с GeoGebra е удачно да се използват и:
 y Уеб страници за теория, практика и други информационни текстове;
 y Уики страници за да резултати от експерименти и за споделяне на експериментални данни;
 y симулации за визуализация на физични явления;
 y Видео-обучение за изпълнение или изграждане на физичен експеримент и за инструкции за лабо-

раторна практика;
Експериментите са основна част при осмислянето и работата в областта на физиката . Из-

следване в областта на науката или техниката не е възможно без провеждане на експерименти . 
Проектираните физични експеримента с помощта на GeoGebra са свързани с учебното съдържание 
по човекът и природата и физика и астраномия в 5-8 клас . Експортирани са в GeoGebra Tube и са дос-
тъпни на следния адрес https://www .geogebra .org/tohka?p=materials . Обединени са в три книги – Прости 
механизми, Оптика и Електричество . 

Така например в книгата „Електричество“ са включениексперименти демонстриращи Законът 
на Ом, Успоредно свързване, Последователно свързване и Законът на Джаул-ленц . 

Първият физичен ескперимент – Закон на Ом, демонстрира че силата на тока i в даден провод-
ник е пропорционална на напрежението u, приложено към краищата му . 

При променяне на напрежението с помощта на плъзгача (броя на включените батерии) експери-
ментът демонстрира, как се променя и тока . Включено е и цифрово поле, което от стойностите на 
амперметъра и волтметъра, пресмята отношението между напрежението и тока .
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Фигура 1. GeoGebra - Закон на Ом

Другият физичен експеримент, демостриращ че електрическа верига с последователно свързани 
компоненти се характеризира с това, че протичащия през тях ток i е един и същ и общото напреже-
нието е сума от напреженията върху консуматорите .

При този опит експериментаторът първо трябва да включи електрическата верига и наблюда-
ва, че през нея протича ток . Има възможност да измери напрежението на консуматора . след това 
добавя последователно свързана още една крушка . Измерва напрежението и на втория консуматор, 
а след това и общото напрежение . Опитът показва, че общото напрежението е сума от напрежени-
ята на двата консуматора .

Фигура 2. Последователно свързване

Третият експеримент в проекта демострира успоредно свързване или още паралелно свързва-
не на компонентите на една електрическа верига . Такова свързване, при което началната им точка е 
свързана заедно към единия електрод на източника на напрежение, а другият им край заедно отново 
са свързани в една точка към другия електрод на източника . При този случай през всеки от компо-
ненти на веригата ще протече електрически ток, определян от неговото съпротивление, но общия 
ток в неразклонената електрическа верига ще бъде сумата от токовете във всички клонове .

Променяйки напрежението през два успоредно свързани косуматара, имаме възможност да на-
блюдаваме, както как се променя тока през двата консуматора, така и общия ток във веригата . Ци-
фровия блок, който визуализира стойностите на амперметрите ни доказва, че общият ток е сума 
от токовете .
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Фигура 3. Успоредно свързване

Четвъртият експеримент демонстриращ закона на Джаул – ленц, отделената в един проводник 
топлина Q зависи от съпротивление R на проводника, от тока i през него и от времето t на проти-
чането му . 

При включване на електрическата верига имаме възможност да наблюдаваме зависимостта от 
големината на тока и зависимостта от съпротивлението на проводника . Ако променяме големина-
та на тока във веригата чрез реостата се вижда, че показанието на термометъра се покачва . Ако ис-
каме да видим как ще се промени тока, променяйки съпротивлението избираме втората отметка .

Фигура 4. Закон на Джаул - Ленц, зависимост от тока и съпротивлението

Факт е, че физичните експерименти в обучението ще се променят, така както технологичните 
и икономическите тенденции в образованието . Използването на нови технологии намалява разходи-
те, свързани с класна стая и лабораторно пространство . За учениците използването на технологии 
позволява обучението да бъде изнесено извън стените на класната стая . лабораторно базирани 
преживявания са от ключово значение за придобиване на необходимите умения и този опит може да 
помогне за засилване и задълбочаване на концептуалното разбиране на учебното съдържанието .
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АКТИВНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ОПОЗНАВАНЕ СВЕТА НА ТЕХНИКАТА И 
ТЕХНОЛОГИИТЕ

THE ACTIVITY Of STUDENTS IN ExpLORING THE WORLD Of ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY
Yordanka Stoyanova peycheva
University of Shumen „Еpiskop Konstantin preslavsky“, Shumen

Abstract: Modern children are excited by the achievements of human progress in the field of engineering and 
technology . impress them phones, computers, unusual buildings, boats, airplanes . in this publication research 
interests, readiness and capabilities of students from elementary school to enrich their own knowledge of scientific 
achievements in the field of engineering and technology are studied . There are didactic tools and approaches to 
provoke cognitive activity of students, as well as various forms of systematization and presentation of information – 
collages, mind maps, reports, presentations and more . The ability of students to work in a team, and their desire 
to work together with parents is examined .

Keywords: Cognitive activity, technological training, primary school, interest, motivation

Познавателният компонент в урока е свързан с обмяната на знания, мнения и информация меж-
ду участниците в процеса на педагогическо взаимодействие . Тази информация се осмисля, анализира, 
оценява, обогатява, уточнява и обсъжда, което води до интелектуално развитие на учениците, до 
формирането на определени знания, умения, способности и убеждения . според ст . Иванов, инфор-
мацията, която се предава от учителите е два вида: констатираща и подбуждаща [2] . Последната 
заема все по-значително място в преподавателската работа на учителя, който се стреми да отго-
вори на съвременните параметри на педагогическо взаимодействие, обуславящи се от измеренията 
на актуалната образователна парадигма, в която се поставя акцент на „новата култура на учене“ . 
Променят се приоритетите в дейността на учителя и ученика – от репродуктивна и инструктив-
на дейност към творческо-изследователска . Новото разбиране за ролите на учителя и на ученика в 
педагогическото общуване е свързано с утвърждаването на активна позиция на детето. От роля-
та на пасивен наблюдател и слушател, възприемащ информация от учителя, детето се стимулира и 
мотивира да премине в активната роля на експериментатор, откривател, създател, изследовател, 
подкрепян и насочван от учителя [1] . 

Във връзка с тази тенденция, проведох изследване за установяване на връзката между интереса 
на учениците от начална училищна степен по отношение на учебното съдържание по Домашен бит 
и техника и тяхната активност при неговото усвояване . Анкетирани бяха 210 ученици от i до iV 
клас от сОУ „Йоан Екзарх Български”, гр . Шумен .

Идеята бе да се проучи: интересуват ли се днес децата от съвременните достижения в областта 
на техниката и технологиите, желаят ли да научават повече от написаното в учебниците, същест-
вува ли връзка и до каква степен между интереса на учениците към дадена тема и степента на тях-
ната познавателна активност при овладяването на съответната информация .

От особено значение в случая е да се отчете и ролята на педагога – доколко и как допълва основна-
та информация, тъй като в учебниците тя е доста оскъдна, как онагледява преподавания материал, 
включва ли учениците в активна познавателна дейност по време на урока? 

Учителите, в чиито класове се провежда изследването са базови и се стремят да използват раз-
нообразни дидактически средства в своята работа, максимално ангажират учениците, успяват да 
ги заинтригуват и провокират желанието им за съвместна учебно-познавателна и практико-при-
ложна дейност . Така, че всички класове, участвали в изследването се обучават при сходни условия и 
имат приблизително еднакъв интелектуален потенциал .

Резултатите от анкетата показват, че като цяло учениците от начална училищна степен се 
вълнуват най-много от темата за домашните любимци – 70,60% . В i и ii клас този интерес е съизме-
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рим с отношението към компютрите, но е по-висок в iii клас (80,3%) в сравнение с най-предпочете-
ната техническа тема – съвременни комуникации - мобилни телефони (63,64%) и компютри (50%) . 
Подобна е ситуацията в iV клас – най-предпочитаните теми от областта на техниката и техноло-
гиите – компютри (54,17%), интересни сгради и мобилни телефони (50%), отстъпват пред интере-
са, засвидетелстван към домашните любимци .

От изброените в анкетата 8 популярни направления от областта на техниката и технологии-
те (мобилни телефони, компютри, автомобили, самолети, плавателни съдове, различни машини, ин-
тересни сгради и мостове), присъстващи в учебните програми от i до iV клас, няма такива, към кои-
то никой не е проявил интерес . В топ 3 на приоритетите на децата попадат компютри, мобилни 
телефони и интересни сгради . Най-нисък е интересът към самолети, мостове и автомобили в i, ii и 
iV клас, автомобили и различни машини – в iii клас . явно автомобилите се възприемат не като нещо 
непознато, а като технически средства, които са необходимост в живота на човек, поради което за 
нивото на познание на тази възрастова група те не са от предпочитаните обекти, за които се оч-
аква да им бъде поднесено нещо различно и интересно . Все пак има ученици, които желаят да научат 
повече в тази област – това са 3% от третокласниците и 4% от четвъртокласниците .

Резултатите от анкетата показват, че степента на проявен интерес към по-широк спектър от 
теми, свързани със света на техниката и технологиите се покачва от i към iii клас, след което, в iV 
клас намалява (25%) . 

33,33% от първокласниците посочват половината или повече технически обекти, към които 
проявяват интерес . 37,5% от учениците от ii клас показват интерес в такъв широк спектър, а пи-
кът е при iii клас – 50% . При четвъртокласниците се забелязва като цяло спад в спектъра на инте-
ресите към техниката и технологиите – 25% са тези, на които са им интересни по-голяма част от 
посочените технически теми .

Подобна е ситуацията с готовността на учениците да научат нещо повече в часовете за тех-
нологично обучение – степента на любознателност се покачва от i към iii клас, след което, в iV клас 
намалява . 

Таблица 1. Любознателност

клас степен на любознателност

i 41,7%

ii 54, 2%

iii 72,7%

iV 35,42%

Посочените от i и ii клас теми, по които учениците искат да научат повече са компютри, пла-
вателни съдове, сгради, автомобили . 13,64% от третокласниците се интересуват от замъци и сгра-
ди . Темите присъстват в учебните програми и явно провокират техния интерес . 10,6% - посочват 
транспортните средства - ракети, автомобили, кораби, а 4,5% желаят да използват компютри в ра-
ботата си . 

Някои четвъртокласници проявяват интерес към архитектурата, автомобилите и самолетите . 
Изследването на готовността на учениците да намират допълнителна информация показва ви-

соки резултати . По-голямата част от тях имат нагласа за осъществяване на активна познавател-
на дейност и тази тенденция бележи ръст от ii към iV клас . 

 Таблица 2. Готовност за познавателна дейност

клас Готовност за намиране на допълнителна информация

ii 70,8%

iii 90,9%

iV 91,7%

Най-предпочитаният информационен източник за всички класове е Интернет, а най-малко са 
желаещите да използват детски енциклопедии . Не са толкова много желаещите да ползват библио-
тека . Има ученици, които до известна степен разчитат на своите родители за съвет или помощ . 
Третокласниците са отново най-активни – голяма част от тях посочват повече от два източника .
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Таблица 3. Предпочитани информационни източници

клас Интернет
Помощ от 

родителите
Детска 

енциклопедия
Библиотеката

ii 70,8% 12,5% - 16,7%

iii 89,4% 47% 41% 37,9%

iV 83,3% 8,3% 4,2% 8,3%

Таблица 4. Степен на самостоятелност при намиране на информация

клас
Предпочитат да 

работят самостоятелно
Предпочитат да 
работят в екип

Предпочитат помощ 
от родителите

ii 25% 29,2% 47%

iii 34,8% 33,3% 45,8%

iV 54,2% 29,2% 16,7%

Използвахме интереса на учениците към приоритетни за тях теми и им поставихме задача да на-
мерят допълнителна информация, която трябва да представят пред класа . Предоставихме им сво-
бода дали да работят самостоятелно или в екипи . 

В изследването не включихме първокласници, поради етапа на ограмотяване, в който се намират .
ii клас трябваше да проучат какви интересни, нестандартни по отношение на външния си вид 

сгради има по света .
iii клас имаха за задача да научат повече за телефона – в миналото, днес и тенденциите за усъвър-

шенстване в бъдеще време .
Четвъртокласниците, които най-много се вълнуват от темата за компютрите, трябваше да 

използват уменията си в тази област и да подготвят презентация по интересна за тях тема . 
Получените данни показват, че степента на самостоятелност нараства от ii към iV клас . На-

малява необходимостта от помощ от родителите . При най-големите предпочитаната форма за 
изпълнение на задачата е индивидуалната . Причината за това е, че повечето четвъртокласници се 
чувстваха доста уверени по отношение на уменията си за направа на презентация и се стремяха да 
демонстрират своите способности . 

Работата в екип бе приоритетна за 1/3 от децата . явно е, че все още някои деца нямат изграде-
ни умения за съвместна работа .

Разнообразни са формите на обобщаване, систематизиране и представяне на информацията . Оп-
ределиха я учениците, заедно с класния ръководител .

Второкласниците избраха да представят информацията, която са намерили под формата на кра-
тък текст, придружен със снимка . материалите бяха събрани и представени под формата на книга . 

Фигура 1. II клас - тема „Интересни сгради” 

Единият iii-ти клас направи колажи от събраните материали . Учениците работиха в екипи – ня-
кои имаха за задача да представят история на комуникациите, а други - да отразят съвременните 
начини за общуване .
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Фигура 2. III клас – тема „Комуникации”

Други класове избраха груповото изготвяне на плакат, който да съдържа основни правила, които 
не трябва да забравят по време на ваканцията така, че да могат безопасно за себе си и за другите да 
се забавляват, както и да не нанасят вреди на природата .

Фигура 3. III клас – тема „Правилата, които не трябва да забравяме“

мисловните карти също намериха място в реализацията на проектите на учениците за събира-
не, систематизиране и представяне на информация .
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Фигура 4. IV клас – тема „Строителни материали“
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Презентациите на учениците от iV клас показаха, че интересът им към информационните тех-
нологии е подплътен с необходимата компетентност в тази област . 

В съдържателен аспект преобладаваха предпочитаните от тях теми - за компютри, самолети, 
роботи, интересни сгради и мостове . Подбраната информация бе кратка, интересна, придружена 
със снимков материал . За интересното й представяне те бяха използвали ефекти на прехода, анима-
ция, разнообразни шрифтове и дизайн, зададено бе време за смяна на слайдовете, достатъчно, за да 
бъде дадено съответното устно обяснение .

като цяло, резултатите от изследването показват, че учениците в начална училищна степен 
с желание търсят, намират и обобщават нова информация, при условие, че тя е интересна за тях . 
Разбира се, учителят е този, който трябва да ги запознае с разнообразни начини за представянето 
й . Това предполага съответна компетентност на педагога в областта на дидактическите средства, 
използвани за презентиране на резултати от познавателната дейност . Най-предпочитани и под-
ходящи за учениците в начална училищна степен са: колажи; рисунки; направа на саморъчно направе-
ни „книги”, или „енциклопедии”, рубрики „За любознателните”, където се включва допълнителна ин-
формация, събрана от учениците по теми от учебното съдържание; презентации; мисловни карти .

Учениците от начална училищна степен по принцип са готови да се „потопят” в света на позна-
нието, стига да има кой да им отвори вратите в тази посока .
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ДОСТъПНОСТ НА УЕБ СъДъРЖАНИЕТО – НАСОКИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО Им В 
ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИ ЗА СИНХРОННОТО ВИРТУАЛНО ПРЕПОДАВАНЕ

WEB CONTENT ACCESSIBILITY – GUIDELINES AND THEIR AppLICATION IN THE 
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1 proznanie AD, Sofia
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Abstract: The pace of creation and dissemination of e-learning content gets ahead of development and 
validation of quality criteria and standards in terms of web content, technology, education, psychology, social 
and other aspects . Practitioners and researchers in the field of web technologies, united in several international 
organizations (W3C, iMS and others), endeavour to develop global guidelines for accessibility of web content . This 
report analyzes the applicability of guidelines concerning web content used for teaching in synchronous virtual 
learning environment, while presenting and discussing the main results and conclusions of research conducted 
with teachers from online academy „Proznanie“ . Participants were trained to provide web content accessibility 
and the web content used in their synchronous online sessions was assessed before and after this training according 
to system of criteria for accessibility .

Keywords: web content accessibility, virtual teaching

Увод
Във време на динамични промени в образованието под влиянието на новите технологии, се поставя 

сериозно предизвикателство пред педагозите, които трябва да „настигнат“ възможностите на тех-
нологичното осигуряване на виртуалното преподаване . Необходимо е навременно обучение на вирту-
алните преподаватели в унисон със стандартите и критериите за работа в електронна среда, които 
да подпомогнат работата им, без да поставят технологични изпитания пред тях . стандартите за 
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качество на електронното обучение в различните му аспекти представят критерии по отношение на 
съдържанието, използването на технологиите, по отношение на методическото, социалното осигу-
ряване и др . Преди всичко обаче, електронното съдържание и в частност уеб съдържанието, когато го-
ворим за синхронно виртуално преподаване, трябва да отговаря на критериите за достъпност . Без да 
бъде достъпно, уеб съдържанието не би могло да реализира поставените образователни цели и задачи .

Уеб съдържанието по своя характер е предимно мултимедийно и включва анимации, видео и/или 
аудио, мултимедийни презентации/уроци . Този тип съдържание може значително да обогати учеб-
ния процес, но за да се случи това е необходимо различните мултимедийни ресурси да са достъпни от 
разнообразни устройства и системи, и да бъдат гъвкави, с оглед отговарянето на различните сти-
лове на учене, предпочитанията и потребностите на обучаемите . мултимедийните компоненти 
задържат вниманието и интереса на обучаемите, което е особено важно при преподаване на съвре-
менното видео-ориентирано поколение [5] . Именно възможностите за използване на текст, графи-
ки, аудио и видео за доставяне на учебно съдържание привлича много преподаватели и обучаеми в сфе-
рата на виртуалното преподаване и учене [3] . 

Насоки за достъпност на уеб съдържанието
Практици и изследователи в областта на уеб технологиите обединени в различни междуна-

родните организации (W3C, iMS, California Community Colleges, national Center for the dissemination of 
disability Research) полагат усилия по посока разработването на глобални насоки за достъпност на 
уеб съдържанието . Една от тези международните организации – World Wide Web Consortium (W3C), 
е наложила в Европа глобални Насоки за достъпност на уеб съдържанието (Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG 2 .0) [8] . Тези насоки покриват широк спектър от препоръки за създаването на дос-
тъпно уеб съдържание, като така се осигурява достъпност на по-голям обхват от обучаеми, вклю-
чително такива с увреждания (напр . незрящи, нечуващи, със затруднения в обучението, когнитивни 
ограничения и др .) . Насоките на W3C са организирани на базата на четири основни принципа, на кои-
то трябва да отговаря уеб съдържанието – то трябва да бъде: 

лесно за възприемане – информацията и потребителския интерфейс трябва да със във вид, който 
потребителите да могат да възприемат, т .е . информацията трябва да е достъпна за всички сетива . 

Операбилно – компонентите на интерфейса и навигацията трябва да бъдат операбилни, т .е . по-
требителят трябва да може да оперира с интерфейса . 

Разбираемо – потребителите трябва да могат да разбират информацията, както и операциите, 
които се извършват в интерфейса . На първо място, текстовото съдържание трябва да бъде четив-
но и разбираемо . 

Ефективно и продуктивно – съдържанието трябва да може надеждно да се интерпретира от 
различните потребители, включително от асистиращи програми . То трябва да бъде съвместимо с 
настоящи и бъдещи потребителски агенти . 

Независимо, че в голяма степен насоките както на W3C, така и на iMS [4] са ориентирани към раз-
работчиците на виртуални учебни среди, при предоставянето на уеб съдържание е важно преподава-
телят също да познава насоките и да съобразява с тях работата си, като подбира адекватно уеб съ-
държанието . Това важи с особена сила за мултимедийното съдържание, което заема сериозна част от 
ресурсите на виртуалния преподавател .

Осигуряването на достъпност на уеб съдържанието всъщност не е чак толкова сложно . В повечето 
случаи е необходимо единствено да се предостави на обучаемите транскрипт, субтитри или друг вид 
текстова алтернатива на съответното съдържание, но това не трябва да е единствената практика . 
Някои от потребителите (например тези с обучителни затруднения) учат по-добре от графични пре-
зентации, и ако предложим като алтернативен вариант единствено текст, то това няма да бъде ефек-
тивно решение за обучаемите с този тип ограничения [4] . Предоставянето на алтернативни форми на 
учебното съдържание не е свързано само с изискването за достъпността му . По този начин преподавате-
лят адаптира съдържанието към различните стилове на учене на обучаемите . Най-добрите примери за 
виртуално обучение са свързани с възможността на обучаемите да взаимодействат с учебния материал 
по начина, който предпочитат, според индивидуалните си качества и възможности . 

За целта на настоящото изследване ще класифицираме учебните ресурси, които могат да служат 
като уеб съдържание и ще обобщим изисквания за достъпност на всеки от тях . Това са текст, ау-
дио, видео, изображения, графики, анимация и мултимедия, която представлява възможните комбина-
ции между тях . Текстът трябва да бъде добре структуриран и форматиран, като се осигури възмож-
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ност да бъде достъпен от различни устройства и специализирани четящи програми . За целта, тек-
стът трябва да е реален (true text), а не сканиран с формат на изображение . Добре е текстът да разре-
шава промяната на стила, размера и цвета . [4, 8] . Ако това не е приложимо, то поне да предоставя до-
бър контраст между фона и буквите, като за предпочитане са несерифните шрифтове (като напри-
мер Arial, Calibri, Trebuchet MS и т .н .) пред серифните (Times new Roman, Cambria и т .н .), поради по-до-
брата им четивност [1] . Предвид, че основна стратегия при четенето на текстове онлайн от обуча-
емите е т .нар . „сканиране“, което представлява незадълбочено прочитане на текста, а „сканиране“ за 
ключови думи и релевантно съдържание, важно е добре да отделим заглавията, да подчертаем ключови-
те думи, да подреждаме съдържанието в структури и подточки . Не бива обаче да се увличаме при под-
чертаването на определени думи, защото това може да наруши цялостното възприемане и да попре-
чи на четивността на текста [2] . Аудио/видео – аудиоматериалите могат да служат отлично за под-
помагане на обучаемите със зрителни увреждания, както и на тези с дислексия . Все пак, не е уместно 
да се предлагат ресурси само в този формат – би следвало да се включат и текстови алтернативи . Ва-
жно е звукът на аудиото да е с добро качество, да е изчистен от странични шумове и да се предоста-
вя възможност за контрол на нивото му . Видеото и аудиото не трябва да стартират автоматично 
със зареждане на страницата – потребителят трябва да има възможност да стартира и спира аудио/
видео файла, както и да връща назад видеото/аудиото, за да може да го преглежда в подходящото за не-
го темпо . Желателно е при включването на аудио/видео, то да се отваря директно в страницата и да 
не се изисква допълнителен софтуер или приставки за това . Добре е размерът на аудио/видеофайлове-
те, предвидени като уеб съдържание, да бъде по-малък, за да не се бави зареждането им, като в идеалния 
случай те трябва да се предлагат в различни резолюции, които обучаемите да избират според нужди-
те и желанията си [4, 8] . Изображенията, графиките и анимацията могат да представляват същест-
вена информация, но е задължително да имат алтернативен текст, тъй като в противен случай няма 
да са достъпни за хората с нарушения в зрението, както и за използващите изцяло текстови браузъ-
ри (напр . при някои мобилни устройства) . Важно е изображенията да дават възможност за увеличава-
не, което потребителят да контролира . Това предполага и осигуряването на добра разделителна спо-
собност . Изображенията, графиките и анимацията трябва да се използват умело – само ако в дейст-
вителност добавят стойност към уеб съдържанието, и не бива да са самоцелни . Анимираните графи-
ки имат тенденцията да разсейват потребителите и са опасни за тези, които са чувствителни към 
трептения и резки движения . Трептенията на екрана следва да са съобразени с нормите за безопасност 
за причиняване на епилептични припадъци, като по същите съображения следва да се внимава да няма 
резки промени от тъмно към светло [4, 8] . мултимедията представлява различни комбинации от два 
или повече от следните компоненти: текст, изображения, видео, звук и анимация, което означава, че 
трябва да се спазват изискванията за всеки един от тези елементи поотделно . Най-общо, за да се оси-
гури достъпност на мултимедийните ресурси, следва да се включват субтитри/транскрипти или ау-
дио описания [8] . мултимедията е много полезен тип ресурс, тъй като мултимодалното представяне 
на информация може да бъде по-лесно за разбиране, кореспондирайки с когнитивната теория на мулти-
медийно учене, която представлява комбинация от теорията за дуално кодиране, теорията за когни-
тивно натоварване и конструктивизма [7] . Най-общо теорията означава, че вербалните и невербал-
ните стимули се обработват от различни системи в мозъка, но хората са ограничени в количеството 
информация, което могат да обработват чрез всеки един от тези канали по едно и също време . Mayer 
и Moreno [7] стигат до извода, че „представянето на твърде много елементи едновременно, които да 
се обработят на визуално и вербално ниво, може да доведе до претоварване“ . Други интересни резул-
тати, до които учените достигат са, че думите, комбинирани с анимация подпомагат дейността на 
обучаемите в сравнение с думите сами по себе си; освен това, намаляването на броя на ненужните ду-
ми и звуци също подпомага дейността на обучаемите, а представянето на текста като аудио разказ с 
анимация помага на обучаемите повече, отколкото ако към аудиото и анимациите е написан текст на 
екрана . Mayer [6] обръща внимание на това, че не всяка мултимедия е ефективна, като отразява склон-
ността на обучаемите за понижено внимание към текста, когато се включват изображения . 

Всичко това е от особена важност за синхронното онлайн преподаване, в което основните дей-
ности, които учителят ръководи включват именно аудио (разказ/беседа/дискусия), подпомогнато 
от различни графики и анимации . Добре е да се вземат предвид заключенията на Mayer и да се избягва 
включването на текст на екрана, който се повтаря вербално от преподавателя, както и прекомер-
ното атакуване на различните канали на възприемане . 
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методика на изследването
Настоящето изследване си поставя два основни въпроса:
1 . Доколко насоките за достъпност на уеб съдържанието са приложими по отношение на препо-

даването във виртуална класна стая?
2 . кои критерии за достъпност на електронното съдържание са съществени при синхронното 

виртуално преподаване?
В отговор на тези въпроси, през учебната 2015/2016 година беше проведено изследване, състоящо 

се от няколко етапа, описани по-долу . Предмет на изследване на настоящата разработка са крите-
риите за достъпност на електронното съдържание при синхронното виртуално преподаване, и в 
частност преподаването във виртуална класа стая .

Дизайн на изследването
Участници . Изследването се проведе с общо 12 дистанционни учители на ученици от 1-ви до 12-

ти клас по различни учебни предмети, които преподават в онлайн школа Прознание . Уроците в шко-
лата се провеждат в авторската виртуална класна стая с жива видео-конферентна връзка и споде-
лено пространство за визуализиране на учебни материали и съвместна работа . За провеждането на 
всички онлайн уроци, преподавателите изготвят и използват електронно съдържание, което може 
да включва изображения, анимирани картинки, схеми, диаграми, текст, аудио, видео материали и др .

Етапи . Изследването беше проведено в четири последователни етапа, всеки от които с различ-
на продължителност . В първия етап беше направено теоретично проучване на източниците, които 
конкретизират критериите за достъпност на електронното учебно съдържание . На база на проуч-
ването беше изведена система от критерии за оценка на уеб съдържанието използвано при синхрон-
но виртуално преподаване и по-специално при работа във виртуална класна стая .

Във втория етап на основата на системата от критерии беше разработен чек-лист, с който да 
се оцени достъпността на електронните учебни ресурси, използвани от дистанционните препода-
ватели, участвали в изследването . При подготовката на своите уроци, дистанционните препода-
ватели използват електронни ресурси, които подреждат в т .нар . учебни шаблони във виртуалната 
класна стая . Всеки шаблон пази разпределението на учебните материали по страниците на споделе-
ното работно онлайн пространство . В този етап беше направена оценка на общо 60 шаблона (по 5 
за всеки от участващите учители) на вече проведени уроци в периода септември – декември 2015 г . 

В третия етап на изследването през януари 2016 г . беше проведено 16-часово обучение за запозна-
ване с основните насоки за създаването на електронно съдържание при преподаване в синхронна вир-
туална учебна среда . 

В четвъртия етап от изследването, след проведеното обучение, беше направена повторна оцен-
ка на нови 60 шаблона (по 5 за всеки от участващите учители) на проведени уроци в периода февру-
ари – април 2016 г . На база на събраните данни беше направен анализ на резултатите и бяха форму-
лирани съответните изводи за приложимостта на насоките и ефективността на обучението по 
отношение подготовката на електронни учебни ресурси от страна на участвалите дистанцион-
ни преподаватели .

Методи . В проучването е използван чек-лист за достъпност на уеб съдържанието, на база на кой-
то е направена оценка на усвоените умения за създаване и използване на електронно уеб съдържание 
при синхронно виртуално преподаване от страна на участващите дистанционни учители . 

Чек-листът включва основните стандарти за достъпност на уеб съдържанието, които са сис-
тематизирани по следния начин: 

критерии по 
отношение на:

Достъпност Дизайн

Виртуална 
среда/

обучителен 
продукт

Оперативна съвместимост (интеро-
перабилност)
лесна навигация
Интуитивен интерфейс (доколкото 
това е възможно)

Опростен дизайн (адекватен подбор на 
цветовете – наситеност, цветови съ-
четания, контрасти, избягване на ярки 
фонове)
Отличаващи се заглавия
логическа последователност на съдър-
жанието
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Текст

Четивен
Реален текст (true text) – четящ се от 
специализирани програми за незрящи
Използвани са несерифни шрифтове и/
или е осигурена възможност за промя-
на на размер/шрифт от потребителя
Аудио описание/алтернативен текст 
на диаграми/схеми

Ограничено количество в мултимедий-
ни уроци
съобразен с особеностите на потреби-
теля (подходящ език, адекватно съдър-
жание)
Изчистен от грешки

медии Баланс между количеството на различните медии

Аудио/видео

Транскрипт/субтитри
Възможност за контрол на звука
Чист звук без странични шумове
Алтернативен текст

Възможност за спиране/пускане
Да не стартира автоматично
Оптимизиран формат/размер

Изображения, 
графики,
анимации

Висока резолюция
Избегнати са излишни анимации (и 
анимирани изображения като цяло)

Адекватно използване (включени са само 
когато обогатяват съдържанието и не 
са самоцелни)
съответстват на цялостния дизайн

Анализ и резултати
Във втория етап на изследването бяха оценени общо 60 шаблона с електронно учебно съдържание 

на базата на изготвения в първия етап чек-лист . Резултатите от оценката са обобщени по заложе-
ните в чек-листа критерии .

 y Виртуална среда/обучителен продукт
Оценката на достъпността се отнася до самата виртуална среда, в която дистанционните 

учители на Прознание работят . Виртуалната класна стая на Прознание и нейните инструменти са 
в процес на постоянно развитие и надграждане . 

Виртуалната класна стая до голяма степен покрива стандарта за оперативна съвместимост, тъй 
като използваните в нея учебни ресурси могат да бъдат в повечето стандартни формати (докумен-
ти, презентации, изображения, анимации, аудио и видео файлове и др .) . От друга страна използването 
на средата става през браузър, което позволява нейното отваряне от различни устройства без да е не-
обходима инсталация на допълнителни софтуерни приложения . Ограниченията в тази посока са свър-
зани с необходимостта от добавяне на повече браузъри, които системата поддържа и усъвършенст-
ване на мобилната й версия . Виртуалната класна стая разполага с бързи навигации, които могат с едно 
натискане на бутона да връщат стъпка назад или да възстановяват стъпка напред . качването на учеб-
ните материали, зареждането им и навигацията също се случват с по една команда . Това прави упра-
влението на учебното съдържание от страна на потребителите бързо и лесно . Интерфейсът на вир-
туалната класна стая е интуитивен и гъвкав като позволява работа без усилия и нужда от продължи-
телна специална подготовка . Иконите на отделните инструменти са ясно видими и наподобяват по-
добни такива от най-разпространените софтуерни приложения и програми . 

Оценката на дизайна се отнася до учебните материали от разгледаните шаблони и е пряко свързана с 
уменията на учителите да разработват електронни ресурси, съобразно критериите за достъпност . От 
общо 13/60 оценени шаблона във втория етап на изследването отговаряха на критериите за опростен 
дизайн . В останалите 47 се наблюдаваше недобре балансиран избор на цветовете в учебните ресурси от 
гледна точка на наситеност, цветови съчетания, контрасти и яркост на фоновете . Подобен подбор на 
цветовите съчетания може да доведе до разсейване на учениците от същността на учебното съдържа-
ние . 36/60 шаблона съдържаха ясно открояващи се заглавия, които подобряват четивността на учебно-
то съдържание и позволяват на учениците бързо и лесно да се ориентират в ключовите моменти от не-
го . 53/60 шаблона отговаряха на изискването за представяне на учебното съдържание в логичен ред . В по-
голямата си част подбраните материали и учебни дейности отговаряха на възрастовите характерис-
тики и нивото на учениците в съответните групи . Тези обобщени резултати показват, че за да отго-
ворят на стандартите за достъпност на електронното учебно съдържание изследваните учители след-
ва да подобрят най-вече уменията си за оформление и дизайн на използваните дигитални ресурси .

 y Текст
По отношение на достъпността в общо 45/60 шаблона използваните текстове бяха добре струк-



273

ИнтегрИране на Икт в учебнИя процес

турирани и форматирани, така че да бъдат четивни . Използвана е комбинация от реален текст (true 
text) и текстови документи, които се конвертират в изображения при споделяне на бялата дъска в 
случаите, когато от учениците се очаква да четат или работят върху текст, без да го редактират . 
когато се очаква учениците да имат възможността да редактират или създават текст се използва 
наличният инструмент „текстови редактор“ . В 48/60 шаблона се наблюдаваше използването на се-
рифни шрифтове в текстовите материали, което потенциално затруднява тяхното лесно възпри-
емане от екрана на компютъра . Използваните диаграми/схеми в повечето случаи не бяха придружени 
от алтернативни текстове, тъй като уроците се провеждат в жива връзка с учител и той има въз-
можността да разясни тяхното съдържание в реално време . Въпреки това препоръката е схемите да 
имат кратък поясняващ текст/заглавие, който да насочи вниманието към ключовото съдържание . 

От гледна точка на дизайна в 28/60 шаблона се наблюдаваше наличието на по-голямо количество 
текстове . В синхронното виртуално преподаване разясненията могат да се правят устно от стра-
на на учителя, затова е достатъчно учениците да виждат само ключови опорни точки, насочващи 
вниманието им към най-важните моменти в урока . Използваните текстове в 54/60 шаблона бяха на-
пълно съобразени с възрастовите особености на учениците, за които са предназначени . В 31/60 ша-
блона имаше печатни и технически грешки при изписването на текстовете . При поднасяне на елек-
тронното учебно съдържание е важно текстовете да преминават както автоматична проверка за 
допуснати грешки, така и такава от страна на учителя . Използването на езиково и граматически 
правилно структурирани текстове е от изключително значение за ефективната комуникация, из-
граждането на езиковата култура на учениците и възпитанието на чувствителност към езика . 

Тези резултати показват, че участващите в изследването учители следва да подобрят умени-
ята си за адекватен избор на шрифтове в текстовите материали, използването на кратки поясни-
телни текстове към схемите и диаграмите в шаблоните на уроците, използването на по-ограничено 
количество текстове и недопускане на печатни и технически грешки при създаването на електрон-
ни учебни ресурси . 

 y медии
В общо 51/60 шаблона беше регистриран добър баланс в комбинирането на различни медии, с кои-

то да се представи учебното съдържание – текст, изображения, видео, звук и анимация, без да се до-
пуска прекомерно използване на твърде много компоненти едновременно, което да доведе до пре-
товарване на обучаемите . При наличните инструменти във виртуалната класна стая учителите 
имат възможността лесно да постигнат мултимодално презентиране на информацията, което да 
улесни нейното възприемане и разбиране от страна на учениците . 

 y Аудио/видео
Виртуалната класна стая разполага с вграден медиен плеър, благодарение на който в хода на уро-

ка могат да се включат аудио и видео материали . медийният плеър до голяма степен покрива изисква-
нията за достъпност при синхронното виртуално преподаване – има възможност за контрол на зву-
ка; видео и аудио материалите се стартират при команда; има възможност за спиране и пускане на ау-
дио и видео материалите във всеки един момент; не се изисква инсталация на допълнителен софтуер .

Относно достъпността във всички 60 шаблона аудио и видео файловете бяха без придружаващ 
ги транскрипт или субтитри . Това вероятно се дължи на необходимостта от допълнително вре-
ме, което учителите трябва да инвестират в изработването на транскрипти или субтитри . кон-
тролът на звука от страна на участниците и липсата на странични шумове са характеристики, 
които се отнасят до инструментите на средата и нямат отношение към качеството и подбора на 
използваните в шаблоните аудио или видео материали . Алтернативният текст е характеристика, 
която има отношение в много по-голяма степен към асинхронните виртуални учебни среди . В син-
хронното виртуално преподаване наличието на алтернативен текст не е задължително, поради на-
личието на учител онлайн, който може да даде устни разяснения на учениците и да отговори на въ-
просите им в реално време .

Изискванията към дизайна също се отнасят до възможностите и инструментите на средата . 
медийният плеър покрива и трите изисквания – дава възможност за спиране и пускане на аудио и ви-
део файловете във всеки един момент при команда, оптимизира формата и размера на материалите, 
така че да могат да бъдат лесно възпроизвеждани по време на сесията . 

 y Изображения, графики, анимации
Изображенията, графиките и анимациите могат да бъдат използвани за визуализиране на учебно-
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то съдържание във виртуалната класна стая, в която работят дистанционните учители, участни-
ци в изследването . Онлайн средата дава възможност учителят да качва визуални материали на спо-
деленото работно пространство, така че те да се виждат едновременно и в реално време от всич-
ки участници в урока . средата разполага с инструменти за увеличаване и намаляване на размера на 
изображенията, които всеки участник може да контролира локално на устройството, от което се 
включва в сесията . Тези характеристики на виртуалната класна стая правят критериите за дос-
тъпност на учебното съдържание по отношение изображенията, графиките и анимациите адекват-
ни на насоките за достъпност на съдържанието . 

В 23/60 шаблона са използвани изображения с достатъчно висока резолюция, която улеснява тях-
ното възприемане и гарантира точното онагледяване на визуалното съдържание . В 58/60 шаблона 
липсват нецелесъобразно използвани анимирани изображения, които да разсейват или причиняват 
смущения във възприемане на информацията от страна на учениците .

В 56/60 шаблона изображенията, графиките и анимациите са използвани съобразно учебното съ-
държание и отговарят на поставената цел . В 12/60 шаблона тези компоненти съответстват на ця-
лостния дизайн на шаблона .

Тези резултати показват, че дистанционните учители – участници в изследването използват 
адекватно и целесъобразно изображения, графики и анимации, но следва да подобрят уменията си за 
подбор на такива с подходяща резолюция като спазват единно оформление на цялостния дизайн на 
учебните шаблони .

след провеждане на третия етап от изследването, състоящ се в теоретично обучение и прак-
тическа работа, отново беше направена оценка по чек-листа на 60 шаблона, разработени от участ-
ващите дистанционни учители в периода след обучението . 

Основните резултати от оценката на достъпността на електронното учебно съдържание в по-
следния етап на изследването, използвано в шаблоните, могат да бъдат обобщени по следния начин: 

Виртуална среда/ обучителен продукт: 54/60 шаблона отговарят на критериите за опростен 
дизайн като предлагат добър баланс в избора на цветовете в учебните ресурси . 50/60 шаблона съдър-
жат ясно открояващи се заглавия . 55/60 шаблона отговарят на изискването за представяне на учеб-
ното съдържание в логичен ред .

Фиг. 1 – Пример за шаблони с учебни материали във виртуалната класна стая- 
вляво стандартът за опростен дизайн не е спазен, вдясно е спазен

Текст: В 56/60 шаблона използваните текстове са добре структурирани и четивни . В 8/60 шабло-
на се наблюдава използването на серифни шрифтове в текстовите материали . В 28/60 шаблона из-
ползваните диаграми/схеми са придружени от алтернативни текстове . В 51/60 шаблона количество-
то текстове отговаря на стандарта за ограничено количество . В 56/60 шаблона включените учеб-
ни материали са съобразени с възрастовите особености на учениците, за които са предназначени . В 
14/60 е регистрирано наличие на печатни и технически грешки при изписването на текстовете . 

медии: В общо 56/60 шаблона е регистриран добър баланс в комбинирането на различни медии, с 
които да се представи учебното съдържание .

Аудио/видео: В 9/60 аудио или видео файловете са с придружаващ ги транскрипт или субтитри . 
Изображения, графики, анимации: В 42/60 шаблона са използвани изображения с достатъчно висо-

ка резолюция . В 60/60 шаблона липсват нецелесъобразно използвани анимирани изображения . В 58/60 
шаблона изображенията, графиките и анимациите са използвани съобразно учебното съдържание и 
отговарят на поставената цел . В 43/60 шаблона изображенията, графиките и анимациите съответ-
стват на цялостния дизайн на шаблона .
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Изводи
На база на представените данни могат да се направят някои изводи, в съответствие с поставе-

ните в началото на изследването въпроси . 
От направения анализ може да се заключи, че:
 y международните насоки за достъпност на уеб съдържанието са приложими по отношение на син-

хронното виртуално преподаване и в частност преподаването във виртуална класна стая . При 
подбора и използването на електронни учебни материали по време на синхронните онлайн сесии 
трябва да се съблюдават изискванията за достъпност на виртуалната среда и дизайна на матери-
алите, използвани в нея; текстовете, включени в електронните учебни ресурси; баланса между ме-
диите, чрез които се представя учебното съдържание; ефективното използване на аудио и видео 
материали; адекватното и целесъобразно включване на изображения, графики и анимации .

 y Виртуалната класна стая, в която преподават дистанционните учители, участвали в изслед-
ването, отговаря на основните изисквания за достъпност на средата като осигурява добро 
ниво на оперативна съвместимост, лесна навигация и интуитивен интерфейс, както и необ-
ходимите инструменти за оформление, адекватно използване и комбиниране на различни ти-
пове електронни учебни ресурси .

 y Проведеното обучение на учителите, участвали в изследването, даде позитивни резултати 
за подобряване достъпността на използваните от тях електронни учебни ресурси за синхрон-
но виртуално преподаване . На база на направената повторна оценка на разработените учеб-
ни шаблони, дистанционните учители-участници в изследването демонстрират подобрява-
не на уменията си за оформление и дизайн на използваните дигитални ресурси; адекватен избор 
на шрифтове в текстовите материали; включване на кратки пояснителни текстове към схе-
мите и диаграмите; използването на по-ограничено количество текстове; проверка на матери-
алите за допуснати печатни и технически грешки; подготовка на допълнителни транскрип ти 
и субтитри към аудио и видео файлове, използвани като учебни ресурси; адекватно и целесъо-
бразно използване на изображения, графики и анимации; подбор на изображения, графики и ани-
мации, които са в синхрон с цялостния дизайн на учебните шаблони .

Това още веднъж показва приложимостта на насоките и необходимостта от включване на кри-
териите за допустимост в обучението на учителите, които използват електронни ресурси в своя-
та педагогическа работа . 

Проучването няма претенции за представителност и представя резултатите по отношение на 
уменията за прилагане на критериите за достъпност на електронното учебно съдържание на огра-
ничена извадка от дистанционни учители, които преподават в синхронна виртуална учебна среда . 
За по-нататъшни изследвания в тази насока могат да се поставят следните въпроси:

 y По какъв начин електронните учебни ресурси, отговарящи на критериите за достъпност, 
влияят върху усвояването на знания и умения от страна на учениците?

 y В каква степен насоките са предпоставка за ефективно обучение на учениците със СОП?
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ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ БЛОГ НА УЧИТЕЛЯ ПО мУЗИКА – ПРЕДИмСТВА И 
НЕОБХОДИмОСТ

pROfESSIONAL BLOG Of TEACHER IN MUSIC – ADVANTAGES AND NECESSITY
Daniela Angelova popova
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Abstract: Transformation of the learning environment by maintaining educational blog in music education . 
Highlighting its advantages as a place to exchange knowledge, ideas and projects . Justify the need for maintaining 
it as a means to develop digital skills of students through active participation in musical activities . Explanations 
on how to create your own blog platform Weebly . Focus on digital tools, web portals and applications platform-
compatible and suitable for music education . Maintaining educational blog increases the visibility of the subject 
and the teacher in the public domain . The blog as a space for backing up large database of musical art that is easy to 
extract as illustrative material during the learning process and so fully play the role of digital textbook and shared 
expertise . its use in teaching music interact between theoretical knowledge and practical skills in the curriculum is 
part of the application of iCT in education, the introduction of which students appreciate .

Keywords: educational blog, music, interactive learning, computer skills, digital tools .

В съвременното общество нараства ролята на изкуството като средство за духовна комуника-
ция между хората . Обучението по музика в общообразователното училище е изправено пред слож-
ната задача да създаде интерес и положителна нагласа към световната музикална култура чрез ефек-
тивни и адекватни педагогически въздействия и съвременни интерактивни методи . В този смисъл 
все по-актуален става проблемът за осъзнатото и целенасочено участие на учениците в процеса на 
обучение, както и за формиране на креативното им отношение към учебната работа и света, който 
ги заобикаля . съвременният българският учител по музика ежедневно се сблъсква с много противо-
речия . Учебната програма го е натоварила с непосилната задача да формира естетически вкус и кри-
терий в ограничен до минимум брой часове и в среда, която неглижира и подценява труда му . Учебни-
те помагала са морално остарели – присъстват понятия и определения, които меко казано са неточ-
ни и излишно теоретизират музикалната практика . Динамичните процеси в съвременното музикал-
но изкуство и променените нагласи и интереси на учениците и обществото също подлагат профе-
сионализма му на изпитание . От друга страна съвременната образователна парадигма изисква от пе-
дагозите непрекъснато да разширяват обхвата на своята компетентност чрез ползването на раз-
нообразни и интерактивни методи, които мотивират, амбицират и ентусиазират учениците им . 
В този смисъл една от ключовите компетентности на съвременния учител е владеенето на компю-
търни технологии и ползването им в обучението . 

По света отдавна не се говори за интегрирането на технологиите в образованието – те са ка-
то електричеството у дома, дори не се замисляме, че го има . Технологиите са навсякъде, те са част 
от живота ни и най-естественото нещо е да бъдат интегрирани в образованието на децата . Ето 
защо съвременният учител не само трябва да приеме “технологичната революция”, но е и длъжен да 
се адаптира към нея . Дигиталните умения на педагога и възможностите му за създаване на интерак-
тивна среда като средство за изграждане на трайни знания и умения у учениците, както и да поддър-
жа интереса им към обучението, е най-сериозното предизвикателство пред педагогическата прак-
тика на ххi век . Динамиката на образователните процеси е в основата на новото разбиране за необ-
ходимост от иновативни форми и методи на обучение, от усвояване на технологични и дигитални 
умения и от въвеждане на интерактивен подход при трансфера на знания в променената общест-
вена и социална среда . В същото време в съвременната педагогическа практика се наблюдава и пови-
шаване на качеството на взаимодействие в процеса на обучение между ученици и учители чрез на-
расналата необходимост от практическо приложение на знанията – учене чрез правене и учене през 
целия живот . Обществото вече живее не само с технологии, но и в технологиите. Голямото значе-
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ние на интернет може да се види в определянето му като „нервната система на обществото” [2] . В 
американската и западно-европейска образователна дейност употребата на дигитални технологии е 
устойчива практика . В българската интернет среда също се забелязва трайна тенденция за създаване 
и поддържане на социално ориентирани и динамични места за трансфер на знания от заети в сфера-
та на образованието . Блoгът с образователни цели вече се е наложил кaтo фopмa нa кoмyникaция и ce 
ползва вce пo-yбeдитeлнo кaтo нeизмeннa чacт oт реализацията нa вcеки успешен проект [1] . В този 
смисъл, поддържането на блог с образователни ресурси като допълнение към цялостната музикално-
педагогическа дейност е полезна, прагматична и необходима форма на работа . Изборът не е случаен и 
се мотивира със следните аргументи: 

 y съвременните деца проявяват подчертан интерес към компютърните технологии и социал-
ните контакти в глобалната мрежа;

 y В обучението по музика с нарастване на възрастта на учениците се увеличават теоретични-
те знания и намаляват практическите, което води до загуба на интереса и активността в ча-
совете; 

 y Поставянето и решаването на задачи онлайн осигурява възможност учениците да реализират 
практически наученото, а учителят във всеки момент да отчита постиженията им; 

 y Учителите по музика имат голям годишен норматив (720 часа), което е причина за големия 
брой паралелки и ученици, на които преподават . Това затруднява както индивидуалната рабо-
та в учебните часове, така и комуникацията извън тях (от 1 до 2 часа седмично) при липса на 
образователна платформа на институционално ниво;

 y Новите учебни програми по музика акцентират върху ключовите компетентности на учени-
ка, една от които е развитието на дигиталните умения, а именно:

 y използване на дигитална звуковъзпроизвеждаща техника; 
 y търсене, събиране, обработване на информация, в т .ч . и музикална, използвайки съвремен-

ните информационни технологии и интернет ресурси; 
 y използване софтуер за запис и възпроизвеждане на музика . 

Приложимостта на блоговете в образованието се дължи на потенциала им като виртуално прос-
транство за потребителска активност, която провокира аналитичните способности . Названието 
„блог“ (blog) произлиза от английската дума „weblog“, т .е . web log (уеб-дневник) . Блогът е публичен 
дневник с коментари . Днес блоговете представляват динамичен модел на сайт и са едни от най-по-
пулярните инструменти за интернет маркетинг . 

Образователният блог е онлайн дневник за споделяне на мисли, мнения, творчество и връзки по 
проблеми на обучението . Дава възможност за архивиране, търсене на ресурси по ключови думи и кон-
тактна форма . създаването на собствен блог от учителя е лесно и може да бъде безплатно (ако не се 
ползва собствен домейн) . Той не е сложен за управление и администриране и не са необходими специал-
ни технологични знания . Необходимо е владеене на базови компютърни умения за създаване на текст, 
използване на онлайн търсачки и умения за отделяне и споделяне на информация . Разработването и 
поддържането на образователен блог в обучението по музика отговаря на следните условия:

 y Откриваем е бързо в интернет пространството;
 y Достъпен е за всеки потребител – ученик, родител, колега;
 y Не изисква регистрации, акаунти и пароли;
 y Дизайнът му отговаря на необходимостта от бърза ориентация;
 y съобразен е с възрастовите особености на учениците и със съответните учебни програми по 

предмета .
Най-големите платформи за образователни блогове са:
 y www .wordpress .com
 y www .weebly .com
 y www .blogger .com

Рубриките и оформлението зависят изцяло от личните предпочитания . В блога могат да се въ-
веждат текстове, снимки, презентации и таблици . За нас, учителите по музика, много важно е, че в 
него безпроблемно се вграждат аудио и видео файлове . Предимствата от поддържането на професи-
онален блог от учителя по музика са следните:

 y Cъздaвa чyвcтвo нa дoвepиe към работата на учителя, тъй кaтo учениците, родителите и ко-
легите мoгaт дa cлeдят oтблизo и постоянно всичко, което той прави и предлага;
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 y Поддържа любопитството и интереса на децата чрез непрекъснатото публикуване на ресур-
си, инструменти и връзки;

 y Увеличава легитимността на работата си чрез бързото намиране и ползване на изработените 
от него ресурси в интернет пространството;

 y Осигурява специализирано пространство на ангажираните в процеса на обучение при липсата 
на обща образователна платформа;

 y Предоставя на учениците си безопасно и сигурно място в интернет;
 y Осъществява двустранна връзка в предоставянето и коментирането на ресурси и проекти;
 y Предлага работа в партньорство и сътрудничество, които са особено актуални в съвремен-

ното образование .
Чрез поддържането на образователен блог учителят по музика осигурява среда за предоставяне 

и достъп до специализирана информация, както и професионално дигитално портфолио . В същото 
време това е среда за обмен и сътрудничество между учител и ученици, както и пространство за де-
бат и ролеви игри . Образователният блог е не само място за предоставените от учителя учебни ре-
сурси с цел комуникация и сътрудничество в учебния процес, но и витрина за проекти . Блогосфера-
та е допълнителен канал за обмен на информация, в който учителят-блогър може да публикува съдър-
жанието на учебни единици, да поставя задачи за домашни занятия и онлайн тестове, да събира ба-
за данни по конкретни ключови понятия, а учениците да „качват” своите проекти и задания на ди-
гитални табла, както и да коментират поставените задачи . По този начин блогът започва да функ-
ционира като дигитално учебно помагало . Учениците оценяват това като дейност, адекватна на 
глобалните процеси . Те виждат учителя си по музика не като скучен разказвач на безинтересна и не-
интересуваща ги материя, а като компетентен, разбиращ и можещ професионалист, изкушен от съ-
временните технологии и глобалната мрежа почти колкото тях самите . 

В практиката си като учител по музика винаги съм се стремяла да използвам разнообразни сред-
ства за визуализация на музикалните знания, а музикалните примери да са впечатляващи и актуал-
ни . Това изисква много време и търсене на технически възможности . При липсата на образователни 
ресурси по музика и при съществуващите лицензионни условия, се наложи сама да създавам такива . 
с развитието на технологиите и социалните мрежи, започнахме с колеги да си помагаме и сътруд-
ничим, да обменяме информация и материали . Участието в курсовете на European Schoolnet Academy 
също даде идеи за подходящи безплатни дигитални инструменти, които са подходящи в обучение-
то по музика . От друга страна, преподаването на голям брой ученици от различни класове и паралел-
ки (450 ученици от 18 паралелки през изминалата учебна година) прави почти невъзможна комуника-
цията с тях извън учебния час . Така се роди идеята за поддържане на образователен блог . към момен-
та блоговете, които поддържам са: В ЧАсА ПО мУЗИкА (www .danielapopova .weebly .com), ориенти-
ран към учениците ми и техните родители и ЕДИН УЧИТЕл ПО мУЗИкА (www .popovaplovdiv .weebly .
com), ориентиран предимно към колегите - учители по музика . Целта, която съм си поставила при 
разработването им е те да ми осигурят музикално-педагогически, методически и дидактически ком-
форт в ежедневната дейност при отчитане на предимствата на блогово ориентираното обучение . 
Те са моето разбиране и моята визия за моята работа . Изпълнявайки предназначението си, блогове-
те ми имат следните функции в педагогическата ми дейност:

 y средство за управление на знанието;
 y място за учене;
 y Платформа за трупане на информация с цел последващо извличане;
 y микроиздателска система;
 y Образователна стратегия .

Именно изработването и споделянето на ресурси, ориентирани изцяло към обучението по му-
зика, има пряко отношение към стратегическата ориентация на конкретната професионална дей-
ност . Това се постига чрез използване на компютърни програми и интернет приложения за създава-
не и споделяне на учебни материали . За моите блогове аз избрах платформата www .weebly .com . с ней-
на помощ може да се създаде блог само за няколко минути, без да са необходими програмистки уме-
ния . Необходима е само регистрация . след това стъпките са лесни - избор на шаблон, добавяне на 
текст, видео, аудио, флаш, изображения, форма за контакт, анкети и т .н .  Всичко това става  из-
ключително лесно и интуитивно . Weebly предлага безплатен неограничен хостинг и неограничен 
трафик. Единственото ограничение в безплатната услуга е размера на файла, който качвате – до 
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5 мВ .  Weebly има специална оферта за образованието . могат да се присъединяват ученици, колеги, 
родители – до 40 профила в безплатната версия . Възможно е ограничаване на достъпа до определени 
страници (например, ако сте създали портфолио на учениците) или да се направят неограничен брой 
блогове . Уеб редакторът е лесен за боравене, дизайнът е красив и интересен . Новите версии са съвмес-
тими с всички устройства . Предлага следните безплатни „джаджи”:

 y слайдшоу;
 y Форма за контакт;
 y Анкети и формуляри;
 y коментари и социални бутони .

Ще се спра на няколко решения, които доказаха своята приложимост и предимства в поддържа-
нето на блог с учебни ресурси по музика . От една страна те имат отношение към стратегически 
базираните цели на блогово ориентираното обучение, а от друга позволявават свободно от лицен-
зи и такси създаване и ползване на ресурси, които лесно се свързват с поддържания блог, осъществя-
ват обратна връзка по отношение на онлайн, съвместна и екипна работа, коментиране и споделяне . 

1 . SlideBoom (https://www .slideboom .com/) е уеб-услуга, която предлага съхранение и споделяне на 
PowerPoint презентации . Всички знаем, презентациите във формат MS PowerPoint са най-разпростра-
нени и познати в българското училище . Изработват се еднакво успешно от учители и ученици . мо-
гат да бъдат „качвани” директно в блога, но не могат да бъдат възпроизвеждани директно . Още по-
вече, че в презентациите по музика има вградени звукови файлове, които в повечето достъпни ин-
тернет платформи също не могат да бъдат възпроизвеждани директно . За презентациите си аз из-
ползвам и препоръчвам на учениците си портала SlideBoom, който дава безплатно пространство в 
рамките на 100 презентации за един акаунт . Той предоставя бърза връзка за споделяне, включително 
и в блог, позволява възпроизвеждане в самия него с вградената музика, както и изтегляне на ресурса 
при желание . Настройките се правят от потребителя . Регистрацията е бърза и изисква само актив-
на електронна поща . мобилната версия е съвместима с всички устройства . Присъствието в блога не 
на самата презентация, а на връзката с нея, е лесно и удобно осъществимо чрез клавиша Button (фиг . 
1) . Разноцветните ленти, на които фигурира само наименованието на презентацията, дават въз-
можност за натрупване на голям обем ресурси на ограничено по площ място, разпознаваеми и откри-
ваеми визуално чрез цветовите контрасти .

Фигура 1. Вграждане на презентация в сайта

2 . Онлайн анкети и тестове с формулярите на Google: Формулярите продължават да бъдат едни 
от най-използваните документи, не само за събиране на информация и проучвания, но и за тестове . 
Това е така, защото се създават бързо и имат интуитивен потребителски интерфейс . много коле-
ги ги ползват за създаване на електронни тестов е . съхраняват се в т . нар . Гугъл Диск, където винаги 
имаме достъп до тях . Отговорите при попълването на формулярите се събират в електронни таб-
лици . Формулярите са лесно приложими в блога и могат да се попълват от учениците онлайн и след 
принтиране на хартиен носител според ситуацията . Вярно е, че в това си приложение те имат един 
голям недостатък – не систематизират и класифицират информацията – т .е . нямат филтри .  Ре-
зултатите от попълването на формулярите се събират в електронни таблици и когато отгово-
рите се натрупат става много трудно за проследяване . Това може да бъде подобрено чрез скрипта 
Flubaroo, който добавен към таблицата за събиране на резултатите от тестовете прави чудеса – 
оценява, показва верни и неверни отговори, обобщава статистиката . Това уточнение се налага, тъй 
като редовно получавам отговорите на учениците на колеги, които препоръчват блога ми . Длъж-
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на съм да направя следното уточнение: всеки формуляр е личен, защото ползва лична регистрация, а 
получената връзка е към личното пространство в Гугъл Диска . Добре е, че децата се упражняват, но 
идеята е това да се случва в комуникационното пространство на учителя и неговите ученици . са-
мо собственика на формуляра получава отговорите и само той може да координира резултатите . В 
моя блог всеки тест присъства в два варианта – онлайн и MS Office Word . Практиката ми показва, че 
учениците предпочитат формулярите, които са съвместими с всички устройства и това ги прави 
приложими в час при липса на таблет или компютър за всяко дете .

3 . Padlet (https://padlet .com/) е дигитално онлайн табло, което може да се използва по различни на-
чини в образованието . Той е специфичен визуален органайзер за задачи и проекти . На него могат да 
се добавят бележки, задачи, напомняния, снимки, презентации, клипове . може свободно да се споде-
ли цяла „стена” с учениците и с колегите . На онлайн „дъската” може да се пише, обектите да се уве-
личават или намаляват, да се подбере подходящ фон, да се работи съвместно или в партньорство . 
лесен е за споделяне в интернет пространството и за прикачване към блог или сайт . Padlet се полз-
ва безплатно след регистрация и без ограничения за броя на таблата . В блога предлагам табло за все-
ки клас и за всяка възложена задача . Употребата на Padlet е широкоспектърна, но може да се обобщи в 
следните направления:

 y Проектно базирано обучение;
 y споделяне на идеи и мнения;
 y Планиране на предстоящи събития;
 y Обобщаване на знания;
 y място за съхранение на материали и документи;

Ползването на Padlet в образованието повишава интереса към обучението . Децата самостоятел-
но “качват” работите и идеите си, което предизвиква тяхната активност и креативност . мобил-
ните приложения на Padlet са безплатни и съвместими с всички устройства . В последната си версия 
Padlet е с различен потребителски интерфейс . Основните промени са в начина, по който се персона-
лизират Padlet дъските .

4 . контактна форма или Формуляр за обратна връзка: Задължителен инструмент за образова-
телния блог, защото осигурява безопасно интернет комуникационно пространство . Weebly го пре-
доставя в безплатно . Изключително удобен за индивидуални проекти и задания . Учениците, които 
се притесняват да не се изложати търсят одобрението на учителя, предпочитат именно този на-
чин за обратна връзка . Постига спокойствие и сигурност в осъществяваните проекти . 

5 . създаване на кратки забавни тестове с Blubbr: Това е безплатен уеб сайт, който позволява да сe 
създават викторини и да се отговаря на въпроси с помощта на видеоклипове от YouTube . може да се 
създава и играе в различни категории, например музика, филмова музика, стилове в музиката, извест-
ни изпълнители, композитори и творби и др . могат да се ползват чужди ресурси, могат да се правят 
и собствени . споделят се лесно в интернет . могат да се играят и от нерегистрирани в сайта по-
требители, което ги прави изключително атрактивни за образователни цели . Подходящи са за те-
стови контрол, както и за обобщителни и преговорни уроци . Ползва се онлайн, харесва се от по-голе-
мите ученици и за създаване на ресурси, и за отговаряне на въпроси . Тестовете, създадени с Blubbr се 
прикачват в блога, а обратната връзка е автоматична и отчита степента на справяне в сравнение с 
другите потребители, класирайки постиженията в низходящ ред . Това им придава състезателен ха-
рактер, което мобилизира и амбицира учениците .

Изброените инструменти нямат претенциите да са единствени и незаменими, но са практи-
чески приложими и дидактически полезни, а личният ми педагигически опит доказва и тяхната ефек-
тивност в часовете по музика .

От всичко казано става ясно, че поддържането на блог с образователни ресурси от учителя по 
музика има пряка връзка с формирането на определени умения у неговите ученици, а именно:

 y самостоятелно справяне с поставена задача;
 y Анализ и обобщение на усвоени знания чрез практическото им приложение;
 y Що се оттнася до развитието на дигиталните умения, то се осъществява в две посоки – за 

да има какво да сподели с децата, учителят трябва непрекъснато да повишава своята компе-
тентност, за да е полезен и интересен за учениците си .

 y Развитие на дигиталните умения;
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 y Познаване на съвременни технологични решения, ползвани в образователната система; 
Поддържането на образователен блог от учителя-музикант е необходима дейност, на която са 

възложени развиващи функции . Чрез нея не само се постигат основните цели и задачи на съвременно-
то обучение, но и се развиват креативните способности на учениците . Решават се фундаментални 
проблеми на музикалното възпитание и педагогическото въздействие:

1 . Учениците се чувстват важни и значими в процеса на обмен на идеи;
2 . Учениците получават самочувствие и увереност в собствените им възможности чрез добри-

те резултати, които постигат; 
3 . Учениците са равностоен участник в образователния процес;
4 . Трупайки знания за музиката чрез практически дейности, които имат отношение към съвре-

менните технологии, учениците се занимават с нещо, което харесват, интересува ги и е пре-
дизвикателство . Така се осъществяват и развиващите функции на образованието;

Образователните блогове притежават солидни ресурси, които са от полза за образователния 
процес . световните тенденции са не само за използването им като среда за обучение, но и като сре-
да за провеждане на изследвания . Поддържането на образователен блог увеличава разпознаваемостта 
на дадена дисциплина и преподавател в публичното пространство . Блоговете дават пространство 
за архивиране на голяма база данни по определени теми, която е лесна за извличане като нагледен ма-
териал по време на учебния процес и така пълноценно изпълняват ролята на дигитално учебно по-
магало и споделено експертно знание . Ползването на блог в обучението по музика осъществява взаи-
модействие между теоретичните знания и практическите умения, заложени в Учебните програми 
и е част от приложението на ИкТ в образованието, чието въвеждане учениците оценяват високо .
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Abstract: The paper presents author’s experience in integrating contemporary iCT technologies into teaching 
and learning process at secondary school . Accent is set on cloud computing, mobile device usage, variety of forms 
of work at school . As iCT teacher the author gives some practical guidance . Some conclusions are formulated . 

Въвлечени сме в дигитална технологична надпревара – възникват все по-нови технологии, появя-
ват се различни софтуерни продукти, улесняващи взаимодействието със самите технологии, как-
то и все по-различни програми в помощ на човека . Но дигитализирането има и обратна страна . Деца-
та на съвременното информационно общество са с по-различно отношение към учебния процес . Не-
малка част от тях изглеждат немотивирани, не проявяват нужното старание и упоритост . Често 
трайните и задълбочени знания са рядкост и не са възприемани като ценност от младежите . Това не 
означава, че тинейджърите са с понижени възможности . Те растат с новите технологии от ранна 
детска възраст . В процеса на играта и забавленията започват да развиват усет за интуитивна ра-
бота с новите технологии в дигитална среда . Именно този усет трябва да се използва ефективно в 
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образователната система . Продължителният контакт с телевизията, с компютърните игри и Ин-
тернет са развили у съвременните ученици бързина, сръчност и многозадачност на възприятията . 
Подрастващите сега имат начин на мислене и поведение, предпочитания и стил на учене – коренно 
различни от тези на учителите си и на родителите си . Осъзнават необходимостта от образование, 
но желаят да учат по начин, различен от този на предшествениците си . Образователната система 
е призвана да им осигури адекватно обучение . Един от подходите за реализиране на модерен и инова-
тивен образователен процес при съвременните деца се състои в следване на максимата на конфуций: 
„Виждам и запомням, правя и разбирам“ . 

Начинът, по който се предава и достига информацията, вече е коренно променен, благодарение на 
развитието на технологиите . Живеейки в дигитална среда, като влязат в училище, тинейджърите 
имат очаквания за високоскоростен достъп до интернет мрежата . За съвременния ученик мобилен 
телефон, поддържащ 3G и 4G мобилни данни и Wi-Fi, е нещо обикновено и e съвсем естествено . При 
наличие на училищна безжична мрежа, децата в междучасията имат достъп до любимите им соци-
ални уеб-базирани услуги . много често именно в междучасията наваксват с учебния материал и до-
машните . Един от начините за ангажиране на вниманието на учениците в училището е, като се ин-
тегрират в учебния процес онези средства, които те използват ежедневно в личното си виртуално 
пространство [1] .

Образованието сега търси различни форми за организация на учебния процес . Заедно със социалния 
феномен – интернет, модерното образование се насочва към онлайн пространството, където има 
огромно изобилие от информация и интерактивни средства за придобиване на нови знания и умения . 
Единствените условия са да има високоскоростен интернет и добре подготвени учители . Днес е на-
лице многообразие от уеб съдържание, заедно с разпространението на общодостъпни уеб-базирани 
приложения, служещи като инструменти за ангажиране, създаване и пренареждане на съдържанието . 

Облачните технологии навлизат все по-широко в образователния процес . „Облакът“ разкрива 
пред съвременните преподаватели големи възможности . Вариантите при подготовка и разработва-
не на уроци за облачна среда са много – в зависимост от целите на методичната единица, нивото на 
учениците и материята, която се преподава . Поради изменението на учебната среда и профила на 
учениците в интернет пространството, ролята на преподавателя в Облака претърпява радикал-
на промяна спрямо традиционните методи на даване указания и инструкции . В Облачна класна стая 
учителят не е център на образователния процес, а приема ролята на модератор и мотиватор, во-
дещ и насочващ учениците към реализация на индивидуалните им цели, които трябва да постигнат 
в обучението [2] . Преподавателят има възможност да работи в облачна среда на Microsoft или Google, 
където да качва уроци и задачи за самостоятелна работа, да добавя нагледни материали, видео, ста-
тии и разнообразни ресурси . При осигурен интернет достъп, ученикът има достъп и до учебно съ-
държание . лесно може да работи през мобилно устройство – телефон или таблет . Има достъп до уп-
равление на файлове . 

Подходяща технология за работа с уеб-базирана информация и нейното управление е техноло-
гията на Microsoft – One note . Учителят може да постави самостоятелна задача, да даде електро-
нен текст за проверка на знанията, да осигури индивидуална консултация, като по този начин пре-
нася ефективно учебния процес и извън границите на класната стая . системата включва проверка, 
оценка и обобщаване на данните, което улеснява преподавателя . Времето, необходимо за създаване на 
електронните учебни ресурси, се компенсира от времето, отделяно за проверка на работата на все-
ки ученик след това . Предимство е, че след анализ на резултатите учителят има ясна представа за 
нивото на усвояване на знанията, както за отделния ученик, така и за целия клас . 

Работейки с облачни технологии в училище, учениците могат да използват не само наличните 
компютри в компютърния кабинет, но и своите SMART-телефони (фиг . 1) . Те са неизменна част от 
техния свят . Работата с тях им вдъхва увереност и спокойствие – това предполага и допълнителен 
уют и по-приятна учебна атмосфера . При тези условия се игнорират възможни притеснения, деца-
та участват по-активно и концентрирано в учебната работа и мотивацията им за учене е по-ви-
сока . 

Независимо дали са в класната стая или извън нея, чрез облачни технологии, учениците могат да 
работят както по групови и екипни задачи, така и индивидуално . Ролята на SMART-телефоните в 
компютърния кабинет усилва ефекта на взаимодействие с технологията при решаване на електрон-
ни тестове и задачи, както и при търсене на информация по конкретни казуси . Използването на те-
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лефони по ИТ е от голямо значение за компютърни кабинети с остарели компютри или кабинети, в 
които не достигат компютърни работни места . 

Фигура 1. Работа със смартфони в час

Друго мобилно устройство, подходящо за използване в часовете по ИТ, са таблетите . Те отдав-
на не са предназначени само за слушане на музика и гледане на филми . Имат своите предимства – ле-
ки са, с дълъг живот на батерията, бързо зареждане на операционната система . Предпочитани са ве-
че пред ноутбуците и настолните компютри . За бърза и ефективна работа е добре да се работи с 
таблет с дисплей най-малко 8 инча . По-малките затрудняват бързото изпълнение на задачите . Ак-
туални са и таблетните компютри – компактни и леки устройства, които се срещат в две разно-
видности: таблет или нетбук с клавиатура и въртящ се сензорен екран, който може да бъде използ-
ван като таблет . Разделителната способност на екрана обикновено гарантира нормална работа с 
разпространените приложения . Предимството при обзавеждане на една компютърна зала с лаптопи 
или „all-in-one“ компютри e не само в тяхната атрактивност за учениците, но и в намаления брой 
кабели и в по-малкото заемано място в сравнение с класическата работна станция, както и в по-го-
лямата им мобилност . като добавим безжичната училищна мрежа, тези предимства се удвояват .

 Фигура 2. Работа с таблетни компютри от типа “all-in-one”

Днес говорим за дигитализиране на учебния процес – в това число хардуерна и софтуерна плат-
форма, учебен материал, начин на преподаване и комуникация . По своята същност използването на 
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таблети в компютърния кабинет поставя обучението на различно ниво, в което учебният процес 
не само ползва модерни технологии като допълнително и улесняващо средство, а изцяло се променя, 
базирайки се на електронно съдържание, електронни платформи и облачни технологии . Реализира се 
интерактивно и ориентирано към учениците обучение . съвременният подход при изграждане на ин-
формационни системи е ориентиран към разработка на решения, при които събирането, въвеждане-
то, обработката и извеждането на информацията, както и нейното предаване към крайния потре-
бител, се осъществяват през WEB базирани приложения или платформи .

Учителите, поставяйки задачите чрез софтуер за управление на класната стая, имат пълен кон-
трол и директно взаимодействие с таблета на всеки един от учениците . В същото време препода-
вателят може да покаже ситуация от своя таблет на всички ученици . Или пък децата да видят ра-
ботата на съученик върху работните си плотове . Използвайки софтуера за управление на класната 
стая, учителят лесно може по иновативен начин да управлява учебния процес, като предоставя са-
мо нужния инструментариум за съответния час . По всяко време може да онагледява конкретика-
та на самия учебен предмет, да разчупва технологичната среда, като винаги има контрол над всич-
ки процеси в компютърния кабинет . Що се отнася до проверката на знанията под формата на елек-
тронен тест или самостоятелна работа върху таблет, положителното в този тип изпитване е, че 
ученикът може да използва само конкретен набор от инструменти, които учителят зададе . Препо-
давателят има възможност да избере опция да се въртят различни въпроси на отделните таблети 
на учениците, като така се елиминират възможностите за преписване и подсказване . Отделно сис-
темата автоматично оценява всеки ученик по предварително зададени критерии и след това обоб-
щава с графики и в табличен вид нивото на успеваемост . 

Единственото условие за по-добра и ефективна работа в часовете по ИТ е таблетите да са 
Windows базирани, тъй като е застъпена работата със софтуерните продукти на Microsoft . Ако ком-
пютърните кабинети бъдат обзаведени с таблети, липсата на учебник няма да представлява съ-
ществена пречка за нормалното провеждане на занятието . като сложим на екрана на таблета в елек-
тронен вид учебник или книга, тя ще изглежда по съвсем друг начин и ще отговаря напълно на очаква-
нията и представите на интернет-учениците . В съчетание с интерактивни симулатори и различ-
ни мултимедийни учебни материали, класическият учебен час се превръща в едно вълнуващо прежи-
вяване за децата .

Провеждането на съвременния урок включва и използването на интерактивната дъска . Основ-
ните предимства на тези дъски, освен интерактивността, са, че те привличат вниманието на уче-
ниците, дават възможност за демонстриране на начина на работа с различни софтуерни продукти . 
Позволяват осъществяване на конферентна връзка, дават възможност за съхранение на изображения 
и видео с цел последващо възпроизвеждане и изпращане по мрежата . 

Вече отбелязахме значението та ИкТ не само като средство за обучение, но и като инструмент 
за оценяване . Освен електронните тестове друг автентичен, действително основан на ИкТ, меха-
низъм за оценка, улесняващ набора от доказателства за постиженията на учениците е електронно-
то портфолио . То е електронна колекция на постиженията на потребителя, която позволява оцен-
ка на неговите компетентности /3/ . може да съдържа решаваните от ученика практически задачи, 
домашни работи, проучвания по дадена тема, направени тестове . Освен за оценяване електронно-
то портфолио би могло да се използва за активизиране и мотивиране на ученето . Чрез него учени-
кът има по-ясна ориентация относно собственото си обучение и оттук по-задълбочено осъзнава-
не на образователните нужди и стратегиите на учене . Поддържането и актуализирането на елек-
тронното портфолио предполага високо ниво на автономност, инициативност и отговорност от 
страна на учениците, както и благоприятни възможности за усъвършенстване на ученето им, бази-
рано на обратната връзка с преподавателя . Основната роля на учителя е при подреждане, оформяне 
и надграждане на портфолиото на ученика .

Творческото използване на възможностите на съвременните технологии в часовете по инфор-
мационни технологии за обработване на различен тип информация, спомага за изграждане на модер-
на и съвременна информационна култура, базирана на отговорно отношение към информацията . По-
вишава се мотивацията на учениците, стимулира се активността им . Налице са различни вариан-
ти за оценка и самооценка . Освен това се подпомага и личностното развитие на ученика . Поставяй-
ки повече групови и проектни задачи в часовете по ИТ, учителят стимулира изграждането на уме-
ния за съвместна работа в екип .
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Фигура 3. Работа с таблети в час по ИТ

За да бъдат успешни часовете по ИТ обаче, трябва още в самото начало да се очертае ясно мяс-
тото на технологиите в учебния процес, а именно – те да бъдат средство за подпомагане на обуче-
нието, а не самоцел . Тук е особено важна ролята на преподавателя, която не може и не трябва да бъ-
де омаловажавана . Той е човекът, призван да научи учениците как да се възползват от възможности-
те на електронните ресурси, услуги и инструменти в процеса на обучението, а и за решаване на чис-
то практически житейски въпроси .

Преподавателите са основните фигури, които поддържат и насърчават развитието на новата 
дигитална среда в училищата . Тъй като технологиите непрекъснато се променят, учителите не-
прекъснато се нуждаят от подкрепа, за да актуализират и надграждат знанията и уменията си чрез 
подходящи програми за професионално развитие .

Днес технологията присъства във всеки момент от ежедневието на хората . Именно това налага 
постоянното развитие на дигиталната култура на човека и обществото . съвременните деца жи-
веят в този свят, той е тяхното бъдеще, затова ние трябва да ги подготвим да боравят с техно-
логиите и умело да ги използват за развитие на личността си . Не просто да бъдат геймъри и безцел-
но блуждаещи в социалните мрежи . В бъдеще работните места в голямата си част ще изискват уме-
ния в областта на технологиите и ние сме длъжни да изградим тези умения у подрастващите, ако 
искаме да са успешни .
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН БЕЛЕЖНИК ПРИ мЕТОДИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКАТА 
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USING ONLINE NOTEBOOK IN SpECIALIZED pEDAGOGICAL COURSES Of pEDAGOGY 
STUDENTS
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Abstract: The application of Office 365 in education enables the use of all its components . One drive and 
One note Class notebook reveal new parameters in work with the students . The practical implementation of 
the Microsoft’s platform provides continuing education out of the lecture halls and effective communication 
between the educator and the students from every place and in every time . The article presents an example of 
implementation of Cloud Technologies during the teaching and learning process with pedagogy students at 
university “Prof . dr Asen Zlatarov”, Burgas . Experimental work is realized at specialized course of Methods and 
approaches in teaching Mathematics at Preschool and Primary school . 

Keywords: Onenote, notebook, Pedagogy of Teaching Mathematics, Primary school, Preschool 

Навлизането на Офис 365 в образованието дава възможност за използване на всички негови ком-
поненти . One drive и One note Class notebook разкриват нови параметри за работа със студенти-
те . Практическото приложение на програмите допринася за продължаване на обучението извън лек-
ционната зала, за общуване между педагога и студентите в удобно за двете страни време . Поколе-
нието на днешните студенти е привикнало с електронните технологии . Поставянето на учебни за-
дачи, при които се използват информационни технологии и се дава достъп до онлайн ресурси прово-
кира интерес у студентите и води до повишаване качеството на обучението .

Офис 365 за нуждите на образованието предвижда учителите и учениците да използват негови-
те възможности, за да направят учебния процес привлекателен, достъпен навсякъде и по всяко вре-
ме . Използването на облачни технологии е насочено към увеличаване на времето, което децата и мла-
дежите прекарват пред компютъра, за учебни цели . 

ключов фактор за използване на информационни и облачни технологии в училище, е учителят . 
солидните знания, получени по време на подготовката на студентите – бъдещи педагози е предпос-
тавка за прилагането им в ежедневната практика в училище . Получаването на базови знания и уме-
ния дават възможност за тяхното развитие и надграждане в бъдеще . 

В статията се разглежда използването на облачни технологии при подготовката на студенти – 
бъдещи педагози от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна 
педагогика с чужд език, Начална училищна педагогика с чужд език . Представени са примери, реализира-
ни по учебните дисциплини, свързани с методиката на обучението по математика – Формиране на 
елементарни математически представи, методика на обучението по математика, Работа с образо-
вателен софтуер по математика, Интегриране на ИТ в обучението по математика .

От възможностите на Офис 365 основно се използват Поща, Групи, One drive и One note Class 
notebook . Пощата се използва за основна комуникация между педагога и студентите за уточняване и 
индивидуални напътствия . създаването на група, позволява между членовете й да се води групова ко-
муникация, да се разменят идеи, файлове и др ., да се редактира документ онлайн от различни члено-
ве на групата . Виртуалното пространство Onedrive предоставя значително пространство за съх-
ранение на файлове, които могат да бъдат организирани в папки по подобие на компютърна струк-
тура . Всеки файл или папка могат да бъдат споделени за съвместна работа или да бъдат съхранени за 
личен достъп . Бележникът Onenote за десктоп е част от офис пакета на майкрософт . Той дава въз-
можност да се съхраняват на едно място различни видове информация, да се организира работата по 
даден проект, да се извършват рецензии – с текст, с ръкописен запис, с аудио или видео запис . 

Бележникът Onenote може да има различен брой секции, а във всяка секция – страници . На страни-
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ците се добавя текстова, графична, аудио или видео информация . Файлове могат да бъдат вгражда-
ни, като по този начин бележникът се превръща в хранилище на информация . Например студентите 
имат за задача да намерят информация по даден проблем . Преподавателят прикачва всички предос-
тавени му по темата файлове на определената страница . По време на дискусия той разполага с всич-
ки материали на едно място, може да ги сравнява и да коментира тяхната оригиналност . При рабо-
та с Onenote не можем да изгубим информация – не е необходимо да съхраняваме файла . Това е една от 
основните разлики с останалите програми от офис-пакета . 

Възможностите на Onenote са разширени с използването на Onenote Classnotebook . Той се създава 
онлайн . Преподавателят създава бележник на дисциплината, курса или проекта, в зависимост от по-
ставените цели . създаването на Onenote Classnotebook преминава през следните стъпки:

 y Избор на име на бележника – може да се въведе на кирилица или на латиница (фиг . 1) . 

Фигура 1. Избор на име на бележника

 y Представяне на бележника – електронният бележник се състои от три групи секции – място за 
споделяне на информация (учителят и учениците могат да редактират информацията), биб-
лиотека (учителят може да редактира информацията, а учениците могат само да преглеж-
дат) и ученически бележници (учителят може да вижда бележниците на всички ученици и да 
редактира информацията във всеки от тях, а учениците могат да редактират информацията 
в своя бележник и не могат да виждат бележниците на другите ученици) (фиг . 2) . 

Фигура 2. Представяне на бележника

 y Добавяне на учител – има възможност по един бележник да работят повече от един учители, 
които да добавят учебни ресурси, да задават задания, да коментират и редактират (фиг . 3) .
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Фигура 3. Добавяне на учител

 y Добавяне на индивидуални ученици или група от ученици (фиг . 4) .

Фигура 4. Добавяне на ученици (студенти)

 y създаване на секции (фиг . 5) .

Фигура 5. Създаване на секции

 y Преглед на учителски и ученически бележник (фиг . 6) . На този етап може да се редактират сек-
ции – да се добавят или премахват . 
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Фигура 6. Преглед на учителски и ученически бележник

 y Потребителят може да преглежда своите бележници, да добавя или премахва учители и учени-
ци (фиг . 7) . 

Фигура 7. Избор на бележник за редактиране

след като се създаде електронният бележник, той може да се отвори онлайн или с десктоп прило-
жението на Onenote . При редактиране на бележника – добавяне на файлове, текст, видео, за да се об-
нови файлът, е достатъчно компютърът да има връзка с интернет . Не е необходимо бележникът да 
се съхранява и да се изпраща по електронен път . Всеки от имащите право да редактират може да на-
прави това в удобно за него време . Нанесените корекции са видими в реално време . 

При работата със студенти електронният бележник може да се използва в различни варианти . 
Работата с електронния бележник позволява да се даде възможност на студентите да се пред-

ставят, да изкажат своето мнение и усвоените знания по начин, който ги удовлетворява – чрез 
текст, звук, видео (фиг . 8) . 

Фигура 8. Съдържание на бележник
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Електронният бележник се отъждествява с електронно портфолио на студента по дадената 
учебна дисциплина . В него са събрани всички материали, които той е създал . Бележките и редакци-
ите, които преподавателят прави остават и могат да му служат като съвети и на по-късен етап 
(фиг . 9) . 

 

Фигура 9. Бележки и коментари

Преподавателят може да проследи работата на всеки от студентите си в конкретния бележ-
ник (фиг . 10) .

Фигура 10. Студенти

Onenote не спира да се развива и да предлага интуитивен и достъпен софтуер . Новите добавки 
позволяват на потребителя да създава бележник лесно, да открива и да прави проверка на конкрет-
но задание или ученик . 

При работата с електронен бележник преподавателят има възможност да открива необходими-
те задания по дадена тема или конкретна работа на отделен студент (фиг . 11) . 

  

Фигура 11. Възможности за търсене

Практическата работа на студентите с електронния бележник Onenote показва, че те не сре-
щат затруднения . Голяма част от тях инсталират програмата на мобилните си телефони, което 
им позволява да работят навсякъде и по всяко време . 

Използване на онлайн електронен бележник дава възможност на преподавателя да работи със 
студентите по начин, близък до тях, да общува с тях на техния език . Този стил на работа предиз-



291

ИнтегрИране на Икт в учебнИя процес

виква положителна нагласа у студентите към учебната дейност и начина на излагане на усвоените 
от тях знания . 

Литература:
1 . https://www .onenote .com/classnotebook/

Галя Иванова милчева
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ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ

THE INNOVATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION DEVELOpMENT CREATIVITY Of 
STUDENTS
Galya Ivanova Milcheva,
„Bratya Miladinovi“ Secondary School, Burgas, Bulgaria

Abstract: The use of new technologies in the learning process helps in developing of the creativity of students – 
their cognitive activity, attention, thinking, making them an active participant in classrooms and at home . The 
„upside classroom“ is a new approach – the lesson to be learn at home, and the homework to be written at school? 
This is a new world for active learning . The paper presents the author’s experience in using popular tools like: flash 
cards, cloud technologies, cloud-text, QR codes, programmable toys – Bee-Bot, Yo! Bot .

Keywords: reversed classroom, flash cards, clouds, QR codes, robot-toys

Иновативната педагогическа дейност е една от най-важните компоненти на образователните 
дейности в училище . Това нововъведение създава основата за развиване на конкурентоспособността 
на учениците, допринася за личностното им израстване и определя посоката на професионалното 
усъвършенстване и творческото търсене на учителя . Ето защо, иновациите са неразривно свързани 
с научно-методическата работа на учители и ученици . 

В процеса на обучение ученикът трябва не само да учи, да трупа знания, а трябва да се въведе в са-
мостоятелна, творческа дейност, в която да прояви своите индивидуални способности . 

съвременното образование е невъзможно без употребата на определени технологии и свързаните 
с тях методи и средства – обучителни алгоритми, дигитални медии, приложения, лаптопи, таблети, 
мобилни телефони, игровизация, креативност и др . Те превръщат ученето в забавно изживяване, по-
ощряват иновативността и продуктивността в процеса на обучение, изграждат по-добра и по-за-
бавна работна атмосфера в класната стая . Използват се с цел подобряване на ангажираността на уче-
ниците и подобряване на техните резултати . Това е един процес не само на усъвършенстване на раз-
лични педагогически техники и комбинирани методи, но и създаване на нови . Иновациите в образова-
нието се използват с цел да се осигури оптимизиране на учебния процес, подобряване на качеството на 
образованието и организацията на благоприятни условия за усвояване на материала . Разнообразието 
от компоненти помага за създаването на продукт с интересно учебно съдържание .

Днес е необходимо да се създават напълно различни образователни условия . През последните години 
активно използвам нови технически и педагогически възможности и инструменти, които позволяват 
реализирането на различни технологии в обучението и дават ново съдържание на учебния процес . При-
лагането на иновативни технологии в учебния процес е с цел то да е гъвкаво, да разнообразява и предиз-
виква интерес от страна на учениците . Иновацията винаги включва ново решение на даден проблем . За 
разнообразяване на дейностите апробирах модела „Обърнатата класна стая“, защото:

 y осигурява възможности учениците да придобият знания по определена тема преди тя да е пре-
подавана в час;

 y мога да разработя и предложа различни нестандартни задачи, които изискват от учениците 
не само знания, но и водят до генерирането на идеи, които са необходими за изпълнението на 
дадената задача .
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Разработването и прилагането на съответните материали изискват новаторски подход на учи-
теля за провеждане на едно гъвкаво обучение и по-добро използване на ресурсите на ИкТ . Тук стандарт-
ните елементи на работата в клас и домашната работа са разменени . Той може да бъде използван по 
всички учебни предмети . В модела има предварителна работа, която изисква самоорганизация и само-
дисциплина от страна на учениците, защото те учат уроците си вкъщи . Всички са любители на съвре-
менните технологии . У дома всеки работи със собствено темпо, в електронна среда, различна от учи-
лищната и получава информацията на удобно за него средство – компютър, лаптоп, таблет, мобилен 
телефон . Така те стават активни участници в учебния процес, ученето им е по-задълбочено и води до 
осмисляне на темата . По време на учебния час те осмислят наученото, развиват се творческите им 
умения в прилагането на усвоените знания, мислят, създават или решават проблем . 

Обучението винаги е интерактивен процес . При модела „Обърната класна стая“ – обърнат е про-
цесът на учене . Промяната на фокуса на работа в класната стая е предизвикателство за участниците 
в процеса на обучение . Тя трябва да се използва за насърчаване при преминаване от теоретичната дей-
ност към практическата реализация по време на работа в клас . Това може да се постигне като се раз-
вива самостоятелността на учениците във всеки етап на обучение . Ученикът отново е в центъра на 
преподаване, той е този, който учи, но сега използва индивидуален темп на работа . Учителят отно-
во произвежда знание, но механично го прехвърля на учениците като им го изпраща по електронен път . 

Така ученикът в удобно за него време и място се запознава със съответния материал . Времето 
за работа с него е няколко дни . Това дава възможност гледането и препрочитането на урока да се 
извършва няколко пъти . Учебният материал може да има различен формат – текст, видео, аудио, 
PowerPoint презентация, демонстрация . Той трябва да е адаптиран за съответната група и целите 
на урока . Всяка „обърната стая“ е различна с нивото на представения материал, с използваните тех-
нологии, с мотивацията на учениците . Днес има много програми и образователни платформи, които 
са едно лесно решение при обръщането на класната стая – Уча се, кан Академия и други . На ученици-
те може да се предложи и тест, с който да направят самопроверка на наученото . Тестът също мо-
же да се прави неограничен брой пъти с цел показване на максимален резултат . Така ученикът сам мо-
же да прецени кога е усвоил дадените знания . Това води и до стимулиране на креативността на уче-
ниците . 

с новото учебно съдържание се запознават от презентация или документ, който съм подготви-
ла за тях и качила на съответния „облак“ – една нова и модерна интернет технология . Използва се он-
лайн платформата на Microsoft за споделяне на файлове Onedrive . 

Фигура 1. Екран от OneDrive

Дистанционното обучение във виртуална среда набира все по-бързи темпове . Облакът е достъ-
пен от всяко едно място, на което има Интернет . Облаците не са само за споделяне на файлове – те 
могат да бъдат използвани и за провеждане не електронно и дистанционно обучение, използвайки 
различни методи за проверка на знанията . Облачните технологии също така позволяват на образо-
ванието да използва по-широк спектър от задачи, които не могат да бъдат изчерпани в учебния час . 
Те дават възможност да се подберат и оформят набор от допълнителни учебни ресурси, които да 
бъдат в помощ на ученика във всеки един момент, тъй като са достъпни онлайн . Друга възможност, 
която предлагат облачните технологии, е съвместната работа между ученици и учители от различ-
ни градове върху общи проекти, без да се налагат разходи за транспорт и престой . Тогава една така-
ва учебна виртуална среда ще функционира успешно . 

Учителят трябва да създаде и използва подходящи инструменти, с които учениците да изпроб-
ват своите сили в самостоятелна и творческа работа в различни направления, за да разкрият своите 
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потенциални възможности, които ще ги изведат на ниво изпълнена задача . За целта в работата си 
създавам и прилагам нестандартни задачи, представени чрез различни инструменти, които да про-
вокират ученика .

Един от тях е „облаци от думи“ . Те намират приложение по всички учебни предмети . Облакът 
дава интересна визуализация на текстова информация . В него са групирани ключови думи, които са 
по една и съща тема . Обикновено думите са в няколко различни размера, които могат да се променят . 
Цветът и фонът им също се трансформират . Има възможност да заемат различно положение - как-
то вертикално, така и хоризонтално . Формата на облака може да бъде най-различна фигура, която го 
прави по-изразителен . Тази цветна мозайка от думи дава по-ясна представа и помага при изпълнение-
то на поставената задача . На лице са голям брой онлайн приложения за създаването им . създадените 
облаци са свързани с изучаваните учебни единици и това ги прави особени и неповторими .

Фигура 2. Облак от думи

Интересна съвременна образователна технология е QR кодът . Това е занимателно интерактивно 
средство за обучение . В образованието могат да бъдат прилагани както за работа в клас, домашна ра-
бота, през междучасието така и за развлечение, защото има голям потенциал за развитие . Това е тех-
нология, която позволява бърз обмен на данни, с която си служим навсякъде . QR кодовете се създават 
и разшифроват с помощта на различни онлайн приложения или такива, достъпни за Android и iOS . QR 
кодът е код за навигация . Това са графични квадратни изображения, които съдържат закодирана ин-
формация за интернет страница, определено текстово съобщение, адрес, визитка на определен герой, 
връзка, която дава на ученика информация за изпълнение на поставената задача, т .е . всичко, което мо-
же да създаде учителят или ученикът . Техният специален вид помага разгадаването на закодираната 
информация да бъде осъществено с помощта на съвременни средства, които ученикът носи със себе си 
– таблет, мобилен телефон с камера . Достатъчно е да поставиш камерата над картинката и получа-
ваш нужната информация . QR кодовете се създават много лесно и не отнемат много време . след това 
се разпечатват и се раздават на учениците или закачат в класната стая . В процеса на работа ученици-
те могат сами да създават QR код . В него те закодират желаната от тях информация – поставяне на 
задача, алгоритъм за работа, получен отговор - зависи от въображението на човека . За учениците е по-
интересно да прочетат нужната информация от телефона си, отколкото от учебника . Така се засил-
ва мотивацията им за самостоятелна работа и познавателна дейност . 

когато ученикът може да извлече нужното знание от дадена информация, това означава, че се е 
научил да учи . мисловната карта е един ефективен начин за представяне на тази информация чрез 
мозъчна атака . Чрез нея се извлича максимална полза от ученето . мислите и идеите се изразяват гра-
фично и цветно . В центъра се разполага основната проблема – дума или изображение . От нея излизат 
разклонения – в различни цветове и форми, които отразяват основните компоненти на картата . 
Всяко разклонение се именува с ключова дума . могат да се използват по всички учебни предмети, за-
щото по-ефективното учене и по-ясното мислене увеличават успеваемостта и развиват креатив-
ността на учениците . мисловната карта се приспособява към съответната учебна единица . Изгот-
вянето на мисловна карта прави процесът на мислене наблюдаван, а процесът на създаване по-инте-
ресен и забавен . Това води до развитие на творческите способности на учениците, тяхната кому-
никативна компетентност и презентационни умения, формират умения за самостоятелна работа . 
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Фигура 3. Мисловна карта

средство за развитие на интелектуалните способности на учениците са и програмируемите иг-
рачки от вида на пчеличката Bee-Bot и робота Yo!Bot . Това са устройства, които децата управляват 
самостоятелно, за да изпълнят поставената задача . Bee-Bot се задвижва чрез натискане на клавиши, 
които са разположени върху нея . Те определят посоката за движение – напред, назад, завъртане наля-
во и завъртане надясно, пауза и изтриване на зададената команда . Движението се извършва върху оп-
ределена повърхност (табло), разчертана на квадрати с размери 15см . Yo!Bot се управлява с помощта 
на мобилен телефон . Движението отново е напред, назад, наляво, надясно, може да се завърта по по-
сока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка . като дава последователно пра-
вилните команди, детето развива своите идеи за изпълнението на поставената задача . По работна-
та площ може да има и полета, които водят до забавяне на изпълнението на задачата – промяна на 
местоположението . Използването на тези технологии води до:

 y засилване мотивацията за самостоятелно изпълнение на поставената учебна задача;
 y създаване на допълнителни електронни образователни ресурси;
 y използването на нови, творчески учебно – познавателни задачи, които активизират креатив-

ността на учениците;
 y придава на нов облик на учебния материал, поднесен на учениците в привлекателна за тях форма .

Работната площ за роботчетата се подготвя предварително от учителя . Определя се според 
темата на урока . Учебната задача може да бъде зададена по различен начин . Знанието трябва да бъде 
показано, като точно се определи пътя на пчеличката . За целта детето обхваща с поглед таблото, 
проектира в умствен план пътя, задава нужните команди и стартира движението . Всяка стъпка мо-
же да бъде направена от различен ученик или двойка ученици . При груповата работа единият проек-
тира пътя, описва го със знаци (стрелки) или думи, а другият реализира проекта . Правилното изпъл-
нение води до реализирането на задачата .  

Фигура 4. Табло за работа с Bee-Bot – 3 клас
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Ученик на лотариен принцип избира позиция с QR код . след неговото разшифроване поставя там 
програмируемата играчка (QR кодът служи за „старт“) и преминава към изпълнението на задачата: 
Анализирай думата . 

след реализирането и към детето или групата може да се поставят и допълнителни задачи: 
 y Образувай словосъчетание .
 y състави изречение . 

Основното в обучението е използването на разнообразни, последователно степенувани по труд-
ност задачи . Всяка учебна задача има своя структура, която е решаваща за нейното изпълнение . спо-
ред Р . Трашлиев елементите й са дадено, търсено и метод: „даденото е знаков модел на извадката от 
проблемната ситуация, методът е реализация на изхода от проблемната ситуация, а решението по-
казва как адекватният метод е приложен при конкретната дадено, за да се получи точно определен 
отговор или резултат“ (2, с .13) . Авторът дава следната структура (2, с .39):

Фигура 5. Структура на задачата – Р. Трашлиев, Легенда: + присъства, – отсъства

Традиционната задача е най-често срещаната . При нея точно е формулирано това, което е даде-
но и това, което се търси . Необходимият метод за решаването на задачата също се посочва . При из-
пълнението и учениците използват минал опит на вече придобитите знания, умения и навици . 

Задачи, при които от структурата отсъства даден компонент, са от редуциран тип . Използ-
ването в учебната практика на редуцирани задачи, поставя ученика в проблемна ситуация . За да из-
лезе от нея, той трябва да потърси правилния път, т .е . първо да разбере условието на задачата, а 
след това да пристъпи към нейното изпълнение . Предложената задача е авторска и е редуцирана от 
трета степен . Не се знае даденото - коя е думата, не е споменато какво се търси – детето трябва 
да се досети, че дадените табла са за морфологичен разбор и членуване на съществителното име, не 
е предложен метод – той (пътят на роботчето) е избор на детето . 

Предложените иновативни технологии, използвани в хода на учебния процес, помагат да се въве-
дат различни идеи и концепции по един различен начин, които повишават интереса на учениците, 
водят до постигане на положителни резултати и до развитие на тяхната креативност . Те правят 
трудното – лесно, скучното – интересно . Учениците трябва да се чувстват удовлетворени от из-
пълнението на поставените задачи и иновативните технологии спомагат за това . 

 Литература:
1 . Вълчев,Р ., Интерактивни методи и групова работа в съвременното образование . софия, Цен-

тър „Отворено образование“, 2006
2 . Трашлиев,Р ., Задачата . софия, 1989
3 . христозова,Г ., Учебната задача по български език . Бургас, ЕТ „Т . калоянов“, 2003
4 . хуторской,А .В ., современная дидактика, санкт-Петербург, Издательский дом „Питер“, 

2001
5 . http://innovateconsult .net/
6 . http://gaintime .eu/



296

ОбразОвание и технОлОгии

доц. д-р Христо Димитров Крушков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ФмИ, гр. Пловдив

ОТ мЕТОДА НА мЕХУРЧЕТО ДО ВГРАДЕНИТЕ СОРТИРОВКИ

fROM BUBBLE SORT TO BUILT-IN SORTING METHODS
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* Авторът изказва благодарност към научен проект НИ15 ФМИ-004 към Фонд „НИ“ на ПУ „Инова-
тивни фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагогика 
на обучението“, за частичното финансиране на настоящата работа.

Abstract: Learning the arrays and algorithms for sorting has been an integral part of the courses mastering 
the basics of programming . usually consider one or several simple methods . deep analysis of these algorithms is 
made at a later stage in disciplines like „Algorithms and data Structures“ and others . in times when the software 
industry largely benefits from different frameworks and integrated methods, the reasonable students question is 
„does it make sense to implement their own methods for sorting, given that most programming languages offer 
built-in methods?“ . The article explains why it is not appropriate to provide only built-in methods for sorting 
when teaching students from introductory courses in programming . An approach that allows them to be familiar 
with such methods is described, based on analysis of a simple algorithm for sorting applied in different use cases . 
in this analysis clearly outlines invariant of the sorting method, and one that varies in each case . So learners can 
infer why the function that compares two elements of an array is the parameter of the built-in method for sorting . 
The approach is illustrated through suggested solutions to an entrance exam task in informatics at the university 
of Plovdiv using languages C #, Java, and C ++ .

Keywords: computer science education, sorting algorithms, teaching programming, teaching methodology

Въведение
Изучаването на масиви и алгоритми за сортирането им винаги е било неизменна част от курсо-

вете, в които се овладяват основите на програмирането [7] . Обикновено се разглеждат един или ня-
колко прости метода . Задълбочен анализ на тези алгоритми се прави на по-късен етап в дисципли-
ни от рода на „Алгоритми и структури от данни“ и др . Подходящи средства за онагледяването им 
са визуалните алгоритми [3] . с тяхна помощ обучаемите могат да получат много добра представа 
за изпълнението на даден алгоритъм, както и да го проследят стъпка по стъпка [6] . модели за изуча-
ването им не престават да бъдат актуални [5] . На обучаемите се дава възможност да експеримен-
тират с различни методи за сортиране и търсене [1], както и да сравняват тяхната ефективност 
[2] . Във времената когато производството на софтуер се ползва до голяма степен от готови рам-
ки и вградени методи, резонният въпрос, който задават обучаемите е „Има ли смисъл да реализираме 
собствени методи за сортиране, при положение, че повечето езици за програмиране предлагат вгра-
дени сортировки?“ . Един от отговорите е, че програмирането на тези методи дава възможност да 
се развие и усъвършенства алгоритминото мислене на обучаемите [4] . 

За да може начинаещият програмист да разбере вградента сортировка, той трябва да има опре-
делени познания . За езици като с/с++, са необходими знания за указатели/псевдоними и предаване на 
функциите като параметри . Подобен механизъм в с# например е използването на делегати, а в Java 
– на параметризирани интерфейси . Едва ли, обаче е подходящо студентите да бъдат затруднява-
ни с подобни понятия в началния етап на обучение . масиви с елементи от стандартен (примити-
вен) тип могат да се сортират възходящо от вграден метод, като масивът е единствен параметър 
на този метод . Описаната трудност се появява, когато е необходимо да се сортира масив от обек-
ти/структури . Ще представим подход, който позволява студентите да бъдат запознати с прила-
гането на вградени методи за сортиране, на базата на анализ на метода на мехурчето, приложен в 
различни случаи на употреба . При този анализ ясно се очертава инвариантната част на сортира-
щия метод и тази, която се променя при всеки конкретен случай . Така обучаемите могат да напра-
вят извод защо функцията, която сравнява два елемента на масив е параметър на вградения метод 
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за сортиране . За по-добра илюстрация на казаното, са предложени примерни решения на конкурсна-
та задача от предварителния изпит по Информатика в ПУ „Паисий хилендарски“ от 2016 г . на ези-
ците с#, Java и с++ . 

Вградени сортировки на масиви с елементи от стандартен тип 
В последните години производителите на приложен софтуер отделят повече човешки ресурси за 

проектиране и моделиране, докато за етапа на програмиране могат да се ползват множество готови 
алгоритмични решения . Обучението не трябва да изостава от тази тенденция . Формирането на ал-
горитмично мислене е важна предпоставка за създаването на добри програмисти, но не всички могат 
да го овладеят . Необходимостта от увеличаване на броя на ИТ специалистите, обоснована от фир-
мите в бранша е предпоставка за насочване усилията на преподавателите да обучат студентите да 
търсят и прилагат вградени методи (предоставяни от библиотечни модули) . с тяхна помощ сту-
дентите успяват да търсят и подреждат елементи на масиви, да намират екстремални стойности 
и др . Това не е отказ от класическия метод за усвояване на основни управляващи конструкции като 
циклите например, но е подходяща алтернатива за тези, които ги усвояват по-трудно . В следващия 
пример е използван метод Sort на класа Array в C#, който сортира възходящо съответно целочислен 
масив a, масив b, чиито елементи са реални числа и текстов масив с . Впоследствие масивът b е обър-
нат посредством друг метод на класа Array – Reverse и по този начин е станал низходящо сортиран . 
Тук представяме съществената част от програмния текст .
using System;
namespace Sortings
{ class Program
 { static int[] a={3,6,0,-2,11,22,33,28,9,-4,-8,19,-34,100,-33};
  static double[] b={3.4,6,0.5,-2.1,11.3568,-22.8,19,-34,11.3567,-33};
  static string[] c={ “Иван”, “Пенка”, “Ася”, “Лили”, “Георги”, “Димитър”};
  public static void Main(string[] args)
  { Array.Sort(a); // Възходящо сортиране на масив чрез вграден метод
   // Низходящо сортиране на масив чрез 2 вградени метода
   Array.Sort(b);Array.Reverse(b);
   Array.Sort(c); // Възходящо сортиране на масив чрез вграден метод 
 
  }}}

както се вижда от примера, изключително удобно се подреждат масиви с елементи от стандар-
тен тип . При опит за сортиране на масив от обекти, нещата вече на са толкова елементарни . Ще 
демонстрираме прехода от метода на мехурчето към вградените методи за сортиране като решим 
задачата от предварителния изпит по Информатика в ПУ „Паисий хилендарски“ от 2016 г .:

Напишете компютърна програма, която извършва обработка на данни за записване на новопри-
ети студенти във ФмИ, както следва:

1 . Въвежда с контрол на стойностите броя на студентите от 5 до 550 и за всеки студент се въ-
веждат следните данни: трите имена на студента (низ до 30 знака с интервали); специалност (низ 
до 20 знака, например: „БИТ“, „сТД“, „Информатика“ и т .н .); оценка от кандидатстудентския из-
пит; форма на обучение (низ до 15 знака – напр .: „редовно“, „задочно“, „дистанционно“…) . 

2 . Извежда пълните данни за всички записани студенти, подредени по азбучен ред на специал-
ността, а при една и съща специалност – по намаляващ ред на общия бал, който се образува по фор-
мулата: БАл = 6*оценката от кандидатстудентския изпит . За всеки студент на отделен ред на ек-
рана се извеждат: име, специалност, формата на обучение и бал . Полетата да бъдат разделени с точ-
ка и запетая и интервал . Например:

Иван Петров Иванов; БИТ; редовно; 30 .60 
Ваня Пеева матеева; БИТ; редовно; 28 .50
3 . За предварително въведени специалност и форма на обучение програмата да изведе списък с 

имената на студентите, записани в тази специалност и форма на обучение . списъкът да бъде азбуч-
но подреден по име на студент . 

4 . При въведените специалност и форма на обучение да се изведе средният бал на студентите, за-
писани в тази специалност и форма на обучение .

Задачата е съставена така, че кандидатите да могат да напишат програмен текст на лист по 
време на конкурсния изпит като покажат основни знания за работа със структури от данни и ал-
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горитми над тях . Апробацията на подобен тип задачи показва едно нормално разпределение на оцен-
ките на кандидат-студентите, които ги решават, което е още едно свидетелство, че те са подхо-
дящи за такъв тип изпит . Нещо повече – могат да се решават както с класически (структурен/про-
цедурен) подход, така и с обектно-ориентиран . Анализ на решенията на задачите показва, че тези 
от класическия подход съществено доминират . За преодоляване на изоставането са необходими съв-
местни усилия на министерство, университетски преподаватели и учители .

както се вижда от условието на конкретната задача, един клас Student с четири полета и два 
метода описва данните за един студент и действията по въвеждането и извеждането им . Други-
ят клас Group, който се дефинира в тази задача моделира група студенти и има едно поле – масив от 
студенти и методи за въвеждане, извеждане, сортиране и филтриране (селектиране) на данни за гру-
пата студенти . Представените класове са обстойно коментирани . 

Решение на C# с използване на метода на мехурчето
Няма да отделяме внимание на възможността за капсулиране на класовете, а ще наблегнем на ме-

тодите за сортиране . Първият от тях SortSpec подрежда групата по два критерия – специалност 
(възходящо) и бал (низходящо) . Вторият SortIme – само по име (възходящо) . В примерното решение 
е използван метод на мехурчето и в двата случая . 
using System;
namespace Izpit2016A
{ class Student
 { public string ime, // име на студент
  spec, // специалност
  forma;// форма на обучение
  public double ocenka; // оценка
  public Student() 
  {// Въвеждане на данни за един студент
   Console.Write(“Въведете специалност:”); spec=Console.ReadLine();
   Console.Write(“Въведете форма на обучение:”);
   forma=Console.ReadLine();
   Console.Write(“Въведете оценка:”);
   ocenka=double.Parse(Console.ReadLine());
  } //Student
  public void OutStudent() 
  { // Извеждане на данни за един студент
   Console.WriteLine(ime+”; “+spec+”; “+forma+”; “+ 6*ocenka);
  } //OutStudent
 };
 class Group
 { Student[] a;
  public Group()
  { int br;
   do
   {
    Console.Write(“Въведете брой студенти:”);
    br=int.Parse(Console.ReadLine());
   } while (br<5||br>550);
   a=new Student[br];
  }
  public void Input() 
  { // Въвеждане на масив от студенти
   for (int i=0; i<a.Length; i++)
   {
    Console.WriteLine(“Въведете данни за “+(i+1)+”-ия 
студент”);
    a[i] = new Student();
   }
  } //Input
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  public void Output()// Извеждане на масив от студенти
  { for (int i=0;i<a.Length;i++) a[i].OutStudent(); } //
Output}
  public void SortSpec() 
  { // Възходяща сортировка по специалност, низходяща по бал
   for (int i=1; i<a.Length; i++)
    for (int j=a.Length-1; j>=i; j--)
     if (String.Compare(a[j-1].spec,a[j].spec)>0 ||
      String.Compare(a[j-1].spec,a[j].spec)==0 &&
      a[j-1].ocenka<a[j].ocenka)
     { Student pom=a[j]; a[j]=a[j-1]; a[j-1]=pom; }
  } //SortSpec  
  public void SortIme()
  { // Възходяща сортировка по име
   for (int i=1; i<a.Length; i++)
    for (int j=a.Length-1; j>=i; j--)
     if (String.Compare(a[j-1].ime,a[j].ime)>0)
     { Student pom=a[j]; a[j]=a[j-1]; a[j-1]=pom; }
  } //SortIme
  public void Spravka() 
  { // Намиране на среден бал
   string spec, forma;
   Console.Write(“Въведете специалност:”); 
   spec=Console.ReadLine();
   Console.Write(“Въведете форма на обучение:”);
    forma=Console.ReadLine();
   int count=0;double sum=0;
   Console.WriteLine(“Списък на “+spec+”-”+forma+”, сортирани по 
име”);
   for (int i=0;i<a.Length;i++)
   {
    if (String.Compare(a[i].spec,spec)==0 &&
     String.Compare(a[i].forma,forma)==0)
    { a[i].OutStudent(); sum+=a[i].ocenka; count++;}
   }
   if (count>0) 
   Console.WriteLine(“Среден бал на “+spec+”-”+forma+”: “+6*sum/
count);
   else Console.WriteLine(“Няма студенти от “+spec+”-”+forma+”! “);
  } //Spravka
 }
 class Program
 { public static void Main(string[] args)
  { Group a = new Group();
   a.Input();
   Console.WriteLine(“Списък подреден по специалности и бал”);
   a.SortSpec(); a.Output();
   a.SortIme(); a.Spravka();
  }}}

Въпреки че методът на мехурчето е неефективен, той е привлекателен за начинаещите с малкия 
си програмен текст . Два вложени цикъла, условен оператор за проверка дали два съседни елемента са 
неправилно подредени и блок за размяната им, ако това се е оказало истина . На обучаемите се поста-
вя задача да открият приликите и разликите в методите SortSpec и SortIme . Те лесно откриват, че 
единствената разлика е в условието на оператора if . Двойният цикъл и размяната на елементи са ин-
варианти . следващото задание да съставят още един метод за сортиране (напр . по форма на обуче-
ние) по аналогия на двата не ги затруднява особено . след групова дискусия обучаемите стигат до из-
вод, че единствената разлика при различните сортировки е критерият, по който се сравняват два 
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елемента на масива . Този критерий би трябвало да се подава като параметър на вградения метод за 
сортиране, наред със самия масив . 

Решение на C# с използване на вграден метод за сортиране
следващият пример използва метода Sort с втори параметър, който е делегат сравняващ два 

обекта от типа на елементите на масива . Делегатът е специален вид обект съставен от един метод 
с цел да се ползва адресът на обекта там където трябва са се приложи методът . Не е нужно обаче да 
се знаят всички детайли за понятието делегат, а как да се прилага той при сортировка на масив от 
обекти . Делегатът сравнява два обекта по определени критерии и връща подобно на метода String.
Compare отрицателна, нулева или положителна целочислена стойност . Ако делегатът върне поло-
жителна стойност при сравнение на двата обекта, то те са неправилно подредени и сортировката 
трябва да смени местата им . Вграденият метод Array.Sort използва ефективни алгоритми като пи-
рамидална или бърза сортировка в зависимост от броя елементи на масива .
  public void SortSpec() 
  { // Възходяща сортировка по специалност, низходяща по бал
   Array.Sort(a, delegate(Student x, Student y)
    { if (String.Compare(x.spec,y.spec)==0)
      return y.ocenka.CompareTo(x.ocenka);
     else return String.Compare(x.spec,y.spec);});

  } //SortSpec  
  public void SortIme()
  { // Възходяща сортировка по име
   Array.Sort(a, delegate(Student x, Student y) 
    { return String.Compare(x.ime,y.ime);});
  } //SortIme

Решение на C# с използване на езика за заявки (Language-Integrated Query)
Езикът с# дава възможност да се ползват заявки . Изисква се деклариране на използването на System.

Linq: using System .Linq; . В този случай сортирането е изключително удобно използвайки orderby <I 
критерий> <вид>, <II критерий> <вид>, . ., където вид е ascending (възходящо), или descending (низ-
ходящо) . Другото преимущество е свързано с всички удобства, които предлага езикът SQL като на-
пример комбинирането на селекция и сортировка както и прилагането на агрегатни функции . 
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
namespace Izpit2016A3
{ class Student { . . . . } //няма промени
 class Group
 { Student[] a;
  public Group() { . . . . } //няма промени
  public void Input(){ . . . . } //няма промени
  public void Spravka1() 
  { // Извеждане на всички студенти подредени по спец. и бал
   var querySpec= from x in a
    orderby x.spec ascending, x.ocenka descending
 select x;
   foreach (Student x in querySpec) x.OutStudent();
  } //Spravka1 
  public void Spravka2(string spec, string forma) 
  { // Извеждане на студенти от спец.-форма, сортирани по име 
   var querySF = from x in a
    where x.spec==spec && x.forma==forma
    orderby x.ime ascending
    select x;
   foreach (Student x in querySF) x.OutStudent();
  }//spravka2 
  public void Spravka3(string spec, string forma)
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  { // Извеждане на студенти от спец.-форма, сортирани по име 
   var querySFOc = from x in a
    where x.spec==spec && x.forma==forma
    select x.ocenka;
   if (querySFOc.Count()>0) Console.WriteLine(“Среден бал на “+
            spec+”-
”+forma+”: “+6*querySFOc.Average());
   else Console.WriteLine(“Няма студенти от “+spec+”-”+forma+”! “);
  }//Spravka3 
 }
 class Program
 { public static void Main(string[] args)
  { Group a = new Group();   
   a.Input();
   Console.WriteLine(“Списък подреден по специалности и бал”);
   a.Spravka1();
   string spec, forma;
   Console.Write(“Въведете специалност:”); spec=Console.ReadLine();
   Console.Write(“Въведете форма на обучение:”);
    forma=Console.ReadLine();
   Console.WriteLine(“Списък на “+spec+”-”+forma+”, сортирани по 
име”);
   a.Spravka2(spec, forma);
   a.Spravka3(spec, forma);
  }}}

Решение на Java с използване на вграден метод за сортиране
следващият пример на Java използва метода Arrays.sort подобно на този в C#, само че тук вто-

рият параметър е обект прилагащ параметризирания интерфейс Comparator<тип> като се преде-
финира методът compare, сравняващ два обекта . Резултатът от този метод е същият както при 
делегата от C# . Тук трябва да отбележим, че за да ползваме метод compareTo за поле от числов тип, 
той трябва да е обектен, а не примитивен (Double вместо double, Integer вместо int) .
package izpit2016aj2;
import java.util.*;
public class Student {
 String ime, // име на студент
 spec, // специалност
 forma;// форма на обучение
 Double ocenka; // оценка
 Scanner vhod = new Scanner(System.in);
 Student(){// Въвеждане на данни за един студент
 System.out.print(“Въведете име на студент:”); ime=vhod.nextLine();
 System.out.print(“Въведете специалност:”); spec=vhod.nextLine();
 System.out.print(“Въведете форма на обучение:”);
 forma=vhod.nextLine();
 System.out.print(“Въведете оценка:”);
 ocenka=vhod.nextDouble();vhod.nextLine();
 } //student
 public void outStudent(){ // Извеждане на данни за един студент
 System.out.println(ime+”; “+spec+”; “+forma+”; “+ 6*ocenka);
 } //outStudent 
}
package izpit2016aj2;
import java.util.*;
public class Group {
 Student[] a;
 Scanner vhod;
 public Group() {
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 vhod = new Scanner(System.in);
 int br;
 do {
 System.out.print(“Въведете брой студенти:”);
 br = vhod.nextInt();vhod.nextLine();
 } while (br < 5 || br > 550);
 a = new Student[br];
 }
 public void input() {// Въвеждане на масив от студенти
 for (int i = 0; i < a.length; i++) {
 System.out.println(“Въведете данни за “+(i+1)+”-ия студент”);
 a[i] = new Student();
 }
 }//input
 public void output(){ // Извеждане на масив от студенти
 for (Student x:a) x.outStudent();
 }//output}
 public void sortSpec(){// Възходяща сортировка по специалност и бал
 Arrays.sort(a, new Comparator<Student>() {
 @Override
 public int compare(Student x, Student y) {
 if (x.spec.compareTo(y.spec)==0)
 return y.ocenka.compareTo(x.ocenka);
 else return x.spec.compareTo(y.spec);
 }
 });
 }//sortSpec
 public void sortIme(){ // Възходяща сортировка по име
 Arrays.sort(a, new Comparator<Student>() {
 @Override
 public int compare(Student x, Student y) {
 return x.ime.compareTo(y.ime);
 }
 });
 }//sortime
 public void spravka() {// Намиране на среден бал 
 String spec, forma;
 System.out.print(“Въведете специалност:”); 
 spec=vhod.nextLine();
 System.out.print(“Въведете форма на обучение:”);
 forma=vhod.nextLine(); 
 int count = 0; double sum = 0;
 System.out.println(“Списък на “+spec+”-”+forma+”, сортирани по име”);
 for (Student x:a) {
 if (x.spec.compareTo(spec)==0 &&
 x.forma.compareTo(forma)==0)
 { x.outStudent(); sum+=x.ocenka; count++;}
 }
 if (count>0) 
 System.out.println(“Среден бал на “+spec+”-”+forma+”: “+6*sum/count);
 else System.out.println(“Няма студенти от “+spec+”-”+forma+”! “);
 } //spravka
}
package izpit2016aj2;
public class Izpit2016AJ2 {
 public static void main(String[] args) {
 Group a = new Group();
 a.input();
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 System.out.println(“Списък подреден по специалности и бал”);
 a.sortSpec(); a.output();
 a.sortIme(); a.spravka();
 } 
}

Решение на C/C++ с използване на вграден метод за сортиране
Функцията sort включена в библиотечния модул algorithm сортира масив или фрагмент от ма-

сив и има три параметъра . Първият е адресът на началния елемент, вторият – адресът на послед-
ния елемент на фрагмента, който се подрежда, а третият е функцията за сравнение . Тази функция 
има два константни параметъра псевдоними от типа на елементите на масива и връща истина, ако 
са правилно подредени и лъжа в противен случай .
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string.h>
using namespace std;
const int N=550; //макс. брой студенти;
struct student
{ char ime[31], // име на студент
 spec[21];// име на специалност
 double ocenka; // оценка 
 char forma[16]; // форма на обучение
};
void instudent(student &a) // Въвеждане на данни за един студент
{ cout<<”Въведете име на студент:”; cin.getline(a.ime,30);
 cout<<”Въведете име на специалност:”; cin.getline(a.spec,20); 
 cout<<”Въведете форма на обучение:”; cin.getline(a.forma,15);
 cout<<”Въведете оценка:”; cin>>a.ocenka; cin.ignore();
} //instudent
void outstudent(student a) // Извеждане на данни за един студент
{ cout<<a.ime<<”; “<<a.spec<<”; “<<a.forma<<”; “<<a.ocenka*6<<endl;} 
void input(student a[], int br) // Въвеждане на масив от студенти
{ for (int i=0; i<br; i++)
 { cout<<”Въведете данни за “<<i+1<<”-ия студент”<<endl;
 instudent(a[i]); 
 }
} //input
void output(student a[], int br) // Извеждане на масив от студенти
{ for (int i=0; i<br; i++) outstudent(a[i]); } //output}
bool comp_spec(const student &ap, const student &bp) 
{ return strcmp(ap.spec,bp.spec)==0 ? 
 ap.ocenka>bp.ocenka: 
 strcmp(ap.spec,bp.spec)<0;
} //comp_spec
bool comp_ime (const student &ap, const student &bp)
{ return strcmp(ap.ime,bp.ime)<0;} //comp_ime
void spravka(student a[], int br) 
{ //Справка по специалност и форма на обучение
 int count=0;double sum=0;
 char spec[21],forma[16];
 cout<<”Въведете име на специалност:”; cin.getline(spec,20);
 cout<<”Въведете форма на обучение:”; cin.getline(forma,15);
 cout<<”Студенти от специалност “<<spec<<”-”<<forma<<endl;
 for (int i=0; i<br; i++)
 if (strcmp(a[i].spec,spec)==0 && 
 strcmp(a[i].forma,forma)==0)
 {
 count++; sum+=a[i].ocenka;
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 outstudent(a[i]); 
 }
 if (count>0) cout<<”Среден успех:”<<6*sum/count; 
 else cout<<”Списъкът е празен!”;
}//spravka
int main()
{ student a[N]; int br;
 do { cout<<”Въведете брой студенти:”;
 cin>>br; cin.ignore();
 } while (br<5||br>N);
 input(a,br);
 cout<<”Списък студенти по специалност и бал”<<endl;
 sort(a,a+br,comp_spec); output(a,br);
 sort(a,a+br,comp_ime); spravka(a,br);
}

Заключение
При обучение чрез практика (learning by doing) от особено значение е подборът на подходящи при-

мери и поставянето на изпълними практически задачи . При решаването им обучаемите трябва да 
имат солидна база върху която да стъпят . В глобалната мрежа винаги могат да се намерят множе-
ство решения . Важна отговорност на преподавателя е да предложи възможно най-простото и раз-
бираемо решение . При усвояване на сортировките методът на мехурчето е най-конвертируемият . 
Един и същи синтаксис може да се прилага в програми на C#, Java и C/C++ . Вградените методи са ус-
вояеми на един по-късен етап . Вижда се, че реализацията им при всеки език има определена специфи-
ка . Има и много общо, което трябва да се разбере на първо време . Разбирането в дълбочина на меха-
низмите, по които работи вграденият метод за всеки конкретен език е въпрос на по-продължител-
но изучаване . Това се отнася и за други „екстри“ като добавяне на изключения за защита от прекъс-
ване и др . Надяваме се статията да е полезна за преподаватели, които искат да дадат алтернатив-
ни решения на задачи, в които има сортиране както и на всички, които подготвят или се подготвят 
за конкурсен изпит по информатика в ПУ „Паисий хилендарски“, интересът към който тази годи-
на нарастна с 35 % . Решенията на C# са тествани с Sharpdevelop, версия 3 .2 .1 .6466, на Java – с netBeans 
idE 8 .1, а на C/C++ – с dev C++ версия 5 .4 .0 . В материалите към статията са приложени множество 
примерни програмни текстове по темата, реализирани на споменатите езици, за които нямаше мяс-
то в самата статия .
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Abstract: With the development of iCT increasingly important is the question for the development of logical 
and algorithmic thinking of students . it was found that computer science contributes most greatly to achieving 
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ВъВЕДЕНИЕ
съвременното информационно общество изисква все по-динамични и адекватни промени в обра-

зованието . Активирането на процесите на дигитализация, автоматизация и роботика във всички 
сфери на обществения живот обуславят необходимостта от повишаване качеството и ефектив-
ността от обучението в областта на компютърните науки и технологии . Тези задачи са неразрив-
но свързани с развитието на алгоритмично мислене като оперативна база за всички методи и техни-
ки за обработка и използване на информация . В тази връзка, една от основните 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 [7], [5] . логическото и алгоритмичното мислене се формира комплексно 
при обучението по всички учебни предмети, но предвид новите реалности, този процес трябва зна-
чително да се ускори чрез обучението по информационни технологии още от начална училищна сте-
пен . 

Проучванията на световния и европейски опит при организиране на обучението по компютърни 
науки във всички нива на училищното образование, както и натрупания български опит [4], [6], [8] 
ни дават основание за оптимизъм . като отчитаме особеностите на нашата образователна система 
и тенденциите в развитието на ИкТ, екип от експерти и преподаватели от Пловдивска област за-
почнахме експериментално обучение по компютърно моделиране с ученици от начален курс като съз-
дадохме собствена програма за обучение в сИП . Целта на настоящата статия е да споделим натру-
пания опит и да очертаем бъдещите си планове при обучението по компютърно моделиране на уче-
ниците в началната училищна степен .

сВЕТОВНИяТ И ЕВРОПЕЙскИ ОПИТ
Европейската и световна практика показва, че за постигането на основната цел- развитие на ло-

гическото и алгоритмично мислене се използва широка гама от инициативи за кодиране и мотиви-
ране на учениците да развиват своите умения в рамките на училищната среда или извън нея . Все по-
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вече страни в Европа и по света, концентрират вниманието си към разработване на учебни програ-
ми по компютърно програмиране и моделиране . Алгоритмичното мислене се разглежда като възмож-
ност за решаване на проблеми, като се използват графични, блокови програмни среди (напр . Scratch, 
Алис, и т .н .) . В някои учебни програми се залага възможността за сравняване на алгоритми на базата 
на тяхната ефективност и ефикасност, както и за определяне на общи модели . От учениците се оч-
аква да придобият умения за изготвяне на блок-схеми, чрез които те да предвиждат резултатите 
от изпълнението на своите програми . Постепенно учениците се запознават с някакъв език за програ-
миране, след което естествено се преминава към кодиране, компилиране, тестване и отстраняване 
на грешки в техните програми .

В кипър алгоритмичното мислене и програмиране са част от специализирания курс по компю-
търни науки и са задължителни в прогимназиален етап на образование и през първата година на сред-
ното училище (на възраст 13-16) . То се предлага като избираема дисциплина през последните две го-
дини от средното образование, с над 75% от учебното време . Освен това е предоставена и възмож-
ността за провеждане на следобедни курсове за учениците, които желаят да развиват своите зна-
ния и умения в тази област .

Интеграцията на ИкТ в Дания се определя на национално ниво, но прилагането му зависи от ре-
гионалните или училищните програми . Програмирането е част от учебната програма и е включено 
като част от обучението по учебния предмет ИкТ в средното образование . 

Програмата в Естония е насочена към предучилищното, началното и професионалното образо-
вание . Осигуряват се учителски образователни ресурси и квалификационни обучения, предоставя се 
финансова подкрепа за детски градини и училища за закупуване на различни програмируеми устрой-
ства . В началното образование е въведен национален интердисциплинарен предмет наречен „Техноло-
гии и иновации“, което изисква всички учители да прилагат технологии в преподаването . Учители-
те следва да интегрират технологии в различни области (например при използване на Scratch по ма-
тематика, музикални програми в уроците по музика и т .н .) . 

В Гърция компютърното програмиране е интегрирано в учебната програма, започвайки от 3-та 
година на основното образование до гимназиално образование като част от предмет, наречен „Раз-
работка на приложения в програмна среда“ . Действителната интеграция зависи от нивото и обхва-
та на всеки клас . В началното образование, учениците програмират, като използват LOGO и turtle 
графика . 

В Ирландия кодирането е интегрирано в прогимназиалните училища, като отделен курс 
„Codding“ . В този курс се развиват умения за изчислително мислене и решаване на проблеми . Учени-
ците проектират и създават софтуерни проекти, в които използват свои собствени идеи и въобра-
жение . курсът има за цел да надгражда всички умения в тази насока . 

В литва програмирането е част от ИкТ курс в средното образование . Целта е изграждане на ком-
петенции в шест направления: алгоритми, бази данни, езици за програмиране, създаване на програма за 
решаване на прости задачи, алгоритми и етапи за създаване на програма и културата на програмиране .

В Португалия програмирането е част от предмета ИкТ, който е задължителен в прогимназиал-
ната и гимназиална степен на средното образование . Дейностите включват проектиране на мулти-
медийни проекти (текст, изображения, звукови и видео), игри, анимации, интерактивни истории и 
симулации . с тези дейности, той е предназначен да развива алгоритмичното мислене, въз основа на 
описание и решаване на проблеми и логическа организация на идеи, които са и учебните цели на ИкТ .

През 2014 г . в националната учебна програма на uK (Англия) се въвежда нов предмет Computing, 
която замества ИкТ . Учебната програма е изградена, базирайки се на компютърни науки (CS), ин-
формационните технологии (iT) и цифрова грамотност (dL) . Обучението включва четири ключови 
етапа, според основните нива в училищното обучение . 

Франция се стреми да дефинира мерки на национално равнище, където програмирането и кодира-
нето трябва да бъдат интегрирани в прогимназиалното училищно ниво и евентуално в последната 
година от началното училище . 

компютърно програмиране и кодиране е включено от повечето изследвани страни в прогимнази-
ален етап на основното образование . Повечето от тези страни го интегрират в гимназиален етап 
на средното образование в областта на професионалното образование . само три страни - Естония, 
Гърция, Великобритания (Англия) - въвеждат кодиране и компютърно моделиране в началното учи-
лище . В Естония и Гърция изучаването на този учебен предмет преминава през всички нива на учи-
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лищното образование, включително професионалното образование в гимназиален етап . В някои ев-
ропейски държави като България, кипър, Чехия, Гърция, Полша, Португалия, uK (Англия) изучаване-
то на компютърни науки и програмиране е задължително . В момента у нас информатиката (про-
грамиране) се изучава като задължителен предмет в 9 клас в рамките на два часа седмично . курсът 
включва изучаването на основните понятия в компютърните науки и някои математически прин-
ципи . Програмиране, алгоритмично решаване на проблеми и представяне на информацията чрез аб-
стракции (например модели и симулации) са част от двете учебни дисциплини, които взаимно се до-
пълват и надграждат- информатиката и информационни технологии (ИкТ) . Новият Закон за пре-
дучилищното и училищно образование [18] и базирания на него учебен план насочва вниманието към 
изучаване на ИкТ в началната училищна степен . като задължителна учебна дисциплина „компютър-
ното моделиране“ ще се изучава в трети и четвърти клас .

НАШИяТ ОПИТ 
В регион Пловдив с активното участие на РИО - Пловдив създадохме Регионален методически съ-

вет по информатика и ИТ . Направихме анализ на особеностите в развитието на логическо и алгори-
тмично мислене у учениците, както и на опита при обучението по програмиране и компютърни на-
уки в Европа . В резултат на този анализ решихме да насочим вниманието си към учениците от нача-
лен етап . Целта, която си поставихме е да стимулираме развитието на логическото и алгоритмич-
но мислене на учениците чрез организиране на обучение в сИП по програмиране и компютърно моде-
лиране . Успоредно с това си поставихме за цел да мотивираме учениците и да повишим тяхната ак-
тивност чрез изучаване на блок-базирани езици и среди за програмиране [12] . Този стил на програми-
ране е различен като технология и начин на възприемане и мислене . Затова проведохме обучение на 
учители [3], преподаващи в различните степени на средното училище в област Пловдив . Проучихме 
опита на колегите ни от сАЩ, Обединеното кралство, Австралия, Русия [13], [14] и др . при обучение 
по блоково програмиране на ученици от детската градина до университетите и създадохме собст-
вена работна програма . 

Проведоха се няколко обучения, чрез които учителите бяха запознати с най-популярните 2d 
и 3d среди за блоково програмиране, като: Scratch, Blockly, Stencyl, Move the Turtle, MiT App inventor, 
Tickle, Alice, Kodu и др . [15] В хода на обученията се насочи по-обстойно вниманието към SCRATCH 
2 .0 и App inventor 2 [16], [17] . след първите обучения през уч . 2014/2015 г . учителите приложиха не-
формално блоковото програмиране в работата си с учениците от начална, прогимназиална и гимна-
зиална училищна степен и в края на миналата учебната година споделиха опита си . Получените ре-
зултати показват без съмнение, че повишаването на интереса към блок-базираното 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 . 

Резултатите ни обнадеждиха и ние разработихме цялостна програма за обучение по компютър-
ни науки за свободноизбираема подготовка (сИП), която да даде възможност за постепенно над-
граждане на знанията като се започне още от началните класове . 

Решихме да експериментираме с приложението на тази програма в седем разнопрофилни учили-
ща от областта , както следва: сОУ „св . софроний Врачански“ - Пловдив, сОУ „христо смирнен-
ски“- Брезово, сОУ „Проф . д-р Асен Златаров“-Първомай, ОУ „Райно Попович“-карлово, ОУ „Васил 
левски“-Рогош, ОУ „Екзарх Антим i“-Пловдив и ОУ „Панайот Волов“-Пловдив . Въведохме обучение-
то като сИП в начален курс от ii до V клас в рамките на 1 час седмично от началото на текущата 
2015/16 учебна година . 

УЧЕБНА ПРОГРАмА ЗА сИП ПО кОмПЮТъРНИ НАУкИ 
Обучението по „компютърни науки” има въвеждащ характер и е насочено към овладяване на ос-

новни знания, умения и отношения . То се осъществява на основата на съвременни компютърни сис-
теми и подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване, които създават условия за по-
ложителна емоционална нагласа и цялостно развитие на детската личност . Приоритет не е да се 
научат учениците да използват език на програмиране, а да се приучат на навици за решение на за-
дачи в компютърните науки, аналогично на това, както се учим да решаваме математически зада-
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чи . Обучението ще спомогне за развиването на критическо мислене – и по-конкретно развитие на 
computational thinking, необходимо за разбирането на един проблем, умението как да се раздели про-
блема на по-малки части, които са по-лесно решими и т .н  .[9] Ще се изучават базови концепции, кои-
то са необходими по математика и други предмети от учебната програма- какво е алгоритъм, как се 
представят данните, различни подходи за анализ .

Целите на обучението са: да се овладяват умения за работа с компютърна система; да се стиму-
лира позитивно отношение и желание за работа с компютъра; да се използват основни възможнос-
ти на компютъра за изпълнение на достъпни учебни задачи; да се познават и спазват основни здрав-
ни и етични правила при работа в компютърния кабинет; пропедевтика на базови понятия по про-
грамиране и получаване на първоначален практически опит; развитие на алгоритмическото и визу-
ално мислене; формиране на мотивация за изучаване на ИТ посредством организиране на дейности с 
практическа насоченост .

Очакваните резултати са: усвояване на понятията „алгоритъм“, „програма“, „обект“ през при-
змата на практическият опит в хода на създаване на програмни кодове; практически навици за реали-
зиране на основни алгоритми; умение за създаване на алгоритми, с използване на повторения (цикли), 
спомагателни алгоритми; умение да се създават програми за решение на несложни алгоритмични зада-
чи в средата за програмиране Scratch; готовност и способност на обучаващите се към саморазвитие 
и личностно самоопределяне, мотивация за познавателни дейности с цел придобиване на навици в из-
ползването на ИТ; умение самостоятелно да планират пътя за достигане на цел, да съпоставят свои-
те действия с планираните резултати, да осъществяват контрол и корекция на своята дейност в 
процеса на достигане на резултата .

Основните ядра на учебно съдържане са: Видове информация . Човек и компютър; Алгоритми; Бло-
ково програмиране чрез Scratch . В ядрото „Видове информация . Човек и компютър“ целите са: запо-
знаване с правилата за безопасна работа с компютър; информация, видове информация и как чове-
кът получава информацията, типове информация, която може да обработва; да разберат, че компю-
търът е система от хардуер и софтуер . В ядрото „Алгоритми“ целите са: учениците да разбират 
понятието „алгоритъм“; да представят алгоритми чрез думи, рисунки, схеми и др .; да създават ал-
горитми; да разберат какво означава „бъг“ и „дебъгване“; да пишат програми, които създават прос-
ти форми, и описват позицията им по отношение на други форми (горе, долу, и т .н .) . В това ядро 
се работи с различни ресурси: квадратна мрежа, щастливи карти, роботи, code .org [15] и др . В ядро-
то „Блоково програмиране- Scratch” целите са: ученикът да изразява идеи чрез моделиране във визуал-
на блокова програмна среда; да създава анимиран проект с използване на линейни, разклонени и циклич-
ни алгоритми; да различава дигитална и реална идентичност и знае основни правила за работа в ди-
гитална среда .

Заложените ключови компетенции са: компетентности в областта на българския език, умения 
за общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в облас-
тта на природните науки и на технологиите, дигитална компетентност, умения за учене, социал-
ни и граждански компетентности, инициативност и предприемчивост, културна компетентност 
и умения за изразяване чрез творчество, умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здраво-
словен начин на живот и спорт . В края на учебната година в темата: „Проектиране и представяне 
на групов проект“ се демонстрира включването на всички ключови компетенции .

РЕЗУлТАТИТЕ
след приключване на обучението в края на учебната година, учителите от Регионалният мето-

дически съвет обсъдиха и създадоха финален тест, чрез който да се проверят знанията и уменията 
на всички участващи в експеримента ученици . Тестът включва 20 въпроса, с които се проверяват 
знанията по основните модули от учебното съдържание на различни нива от таксономията на Блум 
[2] . следната таблица (матрица на Тейлор) показва разпределението на въпросите:

Таблица 1 . матрица на Тейлор

съДъРЖАТЕлНА РАмкА НА ТЕсТА

Учебно съдържание

категории умствен труд, според Таксономията на Блум

Знание Разбиране Приложение Анализ синтез Оценка

Видове информация В .1, В .12 В .2  В .11, В .13 В .11, В .13  
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Човек и компютър   В .3, В .4    

Алгоритми   В .7 В .5, В .8 В .6, В .9 В .10, В .8

Блоково програмиране 
със Scratch В .14 В .19, В .20 В .15, В .18 В .16 В .17

Изследването се проведе сред 157 ученика от областта, разпределени както следва (Фиг . 1 .):

 y сОУ голям град -15;
 y сОУ малък град – 45;
 y ОУ голям град – 59;
 y ОУ малък град/ село -38

Фигура 1. Диаграма за броя ученици от различните типове училища

Експериментът се проведе с ученици от различна възраст и клас, както следва (Фиг . 2 .) .

 y ii клас -25 ученика
 y iii клас -46 ученика
 y iV клас – 71 ученика
 y V клас – 15 ученика 

Фигура 2. Разпределение на учениците по класове от различните типове училища

средният успех на всички ученици е мн . Добър 5 .19 . Най-високи са резултатите в сОУ от голям 
град - 5 .83, следвани от ОУ голям град – 5 .49 и сОУ малък град/село - 4 .92 . Най-нисък е успехът на уче-
ниците от ОУ малък град/ село (Фиг 3) .

Фигура 3. Среден успех на учениците по видове училища

след анализ на резултатите, стигнахме до заключението, че тези разлики се дължат на някол-
ко фактора . както се вижда от фиг .2 . учениците от малките населени места са по-малки на въз-
раст, от тези в големите градове, където имаме даже група в пети клас . Тези ученици в по-голяма-
та си част (над 50%) имат майчин език, различен от българския . Освен това училищата от малките 
населени места са средищни и учениците пътуват от различни населени места, което затруднява 
пълноценното им участие в извънкласните форми, поради транспортни съображения . Не на послед-
но място съществуват и затруднения с интернет достъпа от по-малките населени места, което е 
проблем при самоподготовката на учениците в домашни условия . Поради тези съображения очакван 
беше по-високия резултат на сОУ в сравнение с ОУ .

Интересен момент е успеваемостта на учениците по класове(Фиг .4) .
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 y ii клас -5,19
 y iii клас -4,75
 y iV клас – 5,36
 y V клас – 5,71 

Фигура 4. Графика за средния успех на учениците по класове

логично е постепенното увеличаване на успеха до V-ти клас, но е интересен факта, че ученици-
те от ii клас са получили по-висок успех от своите съученици от iii клас . Вероятно това се дължи на 
малкия брой изследвани ученици, а оттам и на по-голямата статистическа грешка . Но ако тези ре-
зултати се потвърдят и при следващите ни изследвания, това би означавало, че учениците от тре-
ти клас преживяват в своето психологическо и физиологическо развитие период на лек спад на внима-
нието и мотивацията . За да се опитаме да обосновем или отхвърлим тази аномалия през следваща-
та учебна година ще повторим експеримента сред други ученици от ii-ри и iii –ти класове и ще спо-
делим с колегите получените резултати .

В обобщение можем да кажем, че разликите в средния успех сред различните групи ученици са мал-
ки, средната стойност (мн . добър 5,19) е висока и напълно удовлетворява нашите първоначални оч-
аквания за висок интерес, мотивираност и активност на учениците . според индивидуалните резул-
тати на отделните ученици изготвихме и следната графика(Фиг .5) .

Фигура 5. Разпределение на успеваемостта сред учениците

ЗАклЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
В резултат на натрупания опит през последните две години и резултатите от проведения пе-

дагогически експеримент можем да направим следните изводи:
 y Разработената учебна програма за обучение по „компютърно моделиране“ в сИП за начален 

етап покрива предвиденото учебно съдържание и осигурява база за успешно обучение по тази 
учебна дисциплина .

 y За учебния предмет „компютърно моделиране“ в iii и iV клас на начален етап на образование бе 
публикуван учебен план в сайта на мОН, който в голяма степен се покрива с този изготвен и 
апробиран вече от нас .

 y Обучението на учениците от различни типове училища и от различни класове чрез тази учеб-
на програма води до напълно сходни резултати, като до голяма степен се игнорират възрасто-
вите, етнически и социални различия между учениците .

 y Обучението във сИП по тази учебна програма дава сходни резултати при приложението Ӝ как-
то в сОУ в големите градове, така и в средищните училища в по-малките населени места .

Натрупания през последните години опит потвърждават очакванията ни за повишаване интереса 
на учениците към програмирането . Учениците от начален курс с желание се включват в организирани-
те извънкласни форми . Балансираното разпределяне на учебното време за създаване на алгоритми, про-
грамиране на роботизирани устройства, лекият стил на работа в SCRATCH-базираните среди, сти-
мулира учениците им дава възможност да се концентрират главно върху логическата структура и сце-
нария на проекта . Това в голяма степен развива тяхното логическото и алгоритмичното им мислене . 
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THE fLIppED CLASSROOM AND TEACHING ICT AT SCHOOL 
Marin ivanov popov 
40th General Secondary School „Louis pasteur“, Sofia 

Abstract: Recent advances in technology have unlocked entirely new directions for education research . The 
flipped classroom is at the center of this research . The flipped classroom is a new pedagogical method, which 
employs asynchronous video lectures and practice problems as homework, and active, group-based problem 
solving activities in the classroom . The flipped classroom concept, and Bloom’s taxonomy of educational objectives 
were combined, and Flipped Classroom Model was constructed . The key points of implementation were described 
based on the composition and the process of the model . Accompanied by the continuous emergence of new ideas 
and technology, the integration of information technology and curriculum is deepening day by day . The flipped 
classroom is becoming a new wave of education reform at home and abroad, which provides a different way for the 
further development of teaching and learning . This article focused on exploring flipped classroom instructional 
design models in iCT environment . 

Keywords: the flipped classroom, information technology course, classroom teaching, iCT environment 

Началото на 21 век е характерно с дигитализиране на ежедневието . Дигиталните технологии на-
влязоха масово в бита . Появи се т .н . „Дигитали по рождение“ (digital natives) [1]

 y те са компетентни потребители на разнообразни дигитални технологии и бързо усвояват ра-
ботата с новопоявяващите се;

 y нямат психологически бариери в използването на технологии;
 y те предпочитат да използват интерактивни системи, отколкото да бъдат пасивни потре-

бители на информация;
 y имат потребност да са постоянно свързани чрез интернет;
 y предпочитат да имат избор върху това как да учат;
 y ученето с помощта или посредничеството на технологиите е сред техните първи предпочи-

тания;
 y очакват техните преподаватели да са в съответствие да работят с технологиите и да ги из-

ползват за целите на обучението;
 y предпочитат да бъдат приемани като партньори в ученето като се зачитат техните знания, 

придобити по неформален път – главно чрез технологиите в интернет .
могат ли тези предпоставки да бъдат успешно използвани за целите на образованието? Трябва 

ли да се продължава с класическите методи на преподаване . Възможно ли е дигиталните технологии 
ефективно да подобрят учебния процес?

Таксономия на Блум в дигиталното обучение:
През 1990-те години, лорин Андерсън (Lorin Anderson) и Дейвид крейтоул (david Krathwohl), пре-

работват таксономията на Блум и публикуват (2001 г .) нова таксономия за дигиталното обуче-
ние . Различното в нея е представянето на основните дейности в когнитивната област чрез глаголи 
и промяна на наредбата . На най-високото стъпало (най-висша дейност) е поставено „представяне“ . 
То включва програмиране, филмиране, анимиране, миксиране, видеопредставяне и др . (фиг . 1)

марин Иванов Попов 
40 СОУ „Луи Пастьор“, гр. София 

ОБъРНАТАТА КЛАСНА СТАЯ И OБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРмАТИКА
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Фигура 1. Дигитална таксономия на Блум 

Идеята за обърната класна стая
„Обръщане на класната стая“ се превръща в нещо като хит през последните няколко години . То се 

дължи на някои публикации (Fitzpatrick, 2012 г .)[2], (Berrett, 2012 г .) [3] и (Mazur, 2009 г .)[4]
По същество, „обръщане на класната стая“ означава, че учениците получават първата експози-

ция на новия материал извън клас, обикновено чрез учебни материали в интернет или лекционни ви-
деоклипове . Най-често това е базисна информация, която ученикът може да прочете или прегледа са-
мостоятелно . след това, в училище се продължава с по-трудното асимилиране, решаване на пробле-
ми, обсъждане, дебати и помощ от преподавателя . Т .е . по-нисшите дейности се извършват предва-
рително у дома, а по-висшите в училище, където ученикът може да работи в екип с останалите уче-
ници и да използва непосредствена експертна помощ .

Въпреки шумотевица около обърнатата класната стая като актуален нов метод в педагогика-
та, все още липсва консенсус как точно да бъде дефиниран . Най-простото определение е дадено от 
Lage [5] . „Обръщане на класната стая означава, че дейностите, които са се случвали в традиционна-
та класна стая, сега се извършват извън нея и обратно .“ според други автори, то не е съвсем точно, 
а по-скоро може да се дефинира като пренареждане на дейностите в клас и у дома . Или с други думи, 
компютърни инструкции в къщи и интерактивна работа в клас .

според Kathleen Fulton [6] обърнатата класна стая има следните предимства:
 y учениците напредват с материала според индивидуалните си възможности;
 y правенето на домашните задачи в клас, дава възможност на учителя да вникне по-дълбоко в за-

трудненията на учениците и в техния стил на работа;
 y учителите могат по-лесно да персонализират и актуализират учебните материали и да ги 

предоставят на учениците по всяко време(24/7);
 y учебното време може да бъде използвано по-ефективно и творчески;
 y при преподаване в клас се забелязва по-високо ниво на интерес и ангажираност на учениците;
 y по-лесно се прилагат и възприемат нови подходи на преподаване;
 y има повече време за контакт с учениците и за практически упражнения и експерименти;
 y има повече време за работа с научно обурудване, достъпно само в клас;
 y учениците, които са отсъствали, могат да са в течение на материала и в къщи;
 y учениците са по-активни в процеса на обучение .

Работа в къщи и особености на електронните уроци . (фиг 2)
В къщи ученикът:
 y Възстановява наученото в училище .
 y Има достъп до ново учебно съдържание .
 y Има достъп до справочни ресурси .
 y Има връзка с преподавател .
 y Има връзка с други ученици .

Въпреки, че електронните уроци са с кратка история вече могат да се отбележат следните осо-
бености:
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 y Достъп по всяко време и от всяко място до даден ресурс .
 y Получаване на отговори от преподавателя . Парадоксално е, че някои хора се притесняват, че 

при онлайн обучение имат по-малък контакт с преподавателя и не могат да задават въпроси . 
Реално е точно обратното . Онлайн формата е много по-удобна точно за въпроси и отговори . 
За разлика от класическите курсове, тук може да се задават въпроси по всяко време - по вре-
ме на гледане на уроците, след изглеждането им, по време на повторение . Тази комуникация на 
практика е невъзможна при класическата класна стая .

 y Ученикът сам определя своето темпо . Дали да преминете през уроците по-бързо, ако матери-
ята в даден урок е позната или пък да повтори урока, за да затвърди знанията си . Дори и най-
добрият преподавател на света е принуден да прави компромисно „средно темпо“ при класиче-
ските уроци . . То се оказва от една страна прекалено бавно за по-бързите и загубват интерес, 
от друга страна прекалено бързо за по-бавните, които загубват нишката още в началото . Из-
следвания са доказали, че това е критичен проблем в образованието, който при онлайн обуче-
нието просто липсва .

Фигура 2. Схема на обърнатата класна стая

Работа в училище (фиг . 2)
В училище ученикът:
 y може да разчита на индивидуален подход и непосредствена обратна връзка .
 y Получава гарантиран достъп до експертна помощ с цел разбиране на материалът .
 y Получава подходяща учебна среда и достъп до други ресурси или технологии .
 y Получава подходящи задачи за работа и възможност за работа в екип .

съществен въпрос е дали ученикът се е запознал с предоставения му материал в къщи и до каква 
степен го е усвоил . За да се провери това е достатъчно да се приложи кратък онлайн тест след уро-
ка или кратък тест в началото на часа . 

Обърната класна стая в 40 СОУ София
В 40 сОУ беше реализиран модел на обърната класна стая . За целта се създаде образователен сайт 

http://cyberclub .40sou .com и система за електронно обучение http://40sou .com/moodlen/  .
Бяха разработени подходящи уроци по програмиране на езика C++ . характерна особеност на то-

зи материал е наличие на много справочни данни, необходими за стартиране на първите програми . 
Тук се включва информация за структуриране, математични оператори, типове данни, съдържание-
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то на основните библиотеки на езика, общия вид на операторите и др . Така тази информация става 
лесно достъпна за многократна употреба .

В клас се наблягаше на особеностите на най-популярните алгоритми и по-сложните задачи и при-
ложения .

Примери: 
 y в темата „с++ въведение“ (http://goo .gl/VECkob) е дадена обща информация за езика и ученикът 

може сам да се запознае с въпросът .
 y в темата „Азбука на езика“ (http://goo .gl/RRbvCj) са представени справочни данни за езика с++, 

които могат да бъде използвана многократно при разработване на бъдещите програми . Тяхно-
то преподаване в клас по традиционния метод обикновено отнема много време, което може да 
се използва за конкретни практически примери и упражнения .

 y в темата „структура на програмата“( http://goo .gl/nvjxF0 ) учениците се запознават с общите 
принципи за строежа на всяка програма . Това е типичен пример, при който, след като ученикът 
е разгледал предварително материалът, в клас може да се отговори на евентуални въпроси и да 
се стартира примерно приложение .

 y в темата „Условен оператор“ (http://goo .gl/uP6f9r ) като начало е представен общия вид на опе-
ратора . В клас се решават практическите задачи . 

Наблюденията на часовете показват, че приблизително половината от учениците в повечето 
случаи бяха прегледали представените материали . като всяка новост и тук, в началото този модел 
се възприе трудно . Но с течение на времето учениците свикнаха и използваха все повече онлайн уро-
ците . Определено може да се каже, че наличие на подходящи онлайн материали винаги улесняват прак-
тическите задачи, защото се намалява рутинната работа и се акцентира на съществените момен-
ти в програмите .

Важна особеност при преподаване на програмен език е конкретния тип на компилатора, което 
определя и вида на предоставяната информация . Не всичко което е публикувано в интернет е акту-
ално и може да се използва . 

системата за дистанционно обучеие moodle предлага богати възможности за електронно обуче-
ние . При нея има удобни инструменти за понасяне на информация, комуникация между учениците и 
преподавателя и удобна тестова система .

Представената система за обучение съчетава едновременно предимствата на класната и дис-
танционната форма на обучение . Нейното значение ще нараства с усъвършенстване на устрой-
ствата за достъп до интернет, скоростта и качеството на връзката с мрежата и технологията за 
изработка и публикуване на учебни материали .
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Abstract: information systems and web applications are significant part of the daily business operations such 
as accounting, finance, business administration, marketing, human resources and others . Looking at the next five 
years, the role of the user interfaces and web design will continue to increase as companies compete to gain a larger 
market share worldwide . The weak implementation of a graphical user interface could lead to failure even to a stable 
and well-designed software . That shows the substantial role of learning web design using good design principles 
and implementing the creative process used in the real work environment . The approach presented in this article 
uses both learning by doing and edutainment methods for helping students master building a professional web 
interface .

Key Words: learning by doing, information systems, web design, edutainment, user interface

Въведение
Информационните системи са неделима част от ежедневните бизнес дейности като счетовод-

ство, финанси, бизнес администрация, маркетинг, човешки ресурси и други . В съвременната дина-
мична действителност информационните технологии, включително и Интернет базираните ин-
формационни системи, са жизненоважни компоненти за един успешен бизнес . Те представляват и съ-
ществена част от обучението по информатика, бизнес администрация и маркетинг, като повече-
то бизнес и ИТ специалности включват и курс по информационни системи . 

Потребителският интерфейс е един от ключовите компоненти на софтуерните приложения, 
тъй като свързва потребителите с функциите на програмата . слабата му реализация би могла да 
доведе до неуспех дори и на един отлично проектиран и стабилен продукт [3] . При имплементаци-
ята на потребителския интерфейс най-често се прилага софтуерният архитектурен шаблон “мо-
дел-Изглед-контролер” (Фиг . 1) . 

Фиг. 1. Архитектурен шаблон „Модел-Изглед-Контролер”.
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Поради широката му употреба в практиката този шаблон за дизайн в програмирането служи и 
в помощ на преподаването на уеб технологии в университетите [2] . Добрият потребителски ин-
терфейс отговаря не само на основните принципи за построяване и проектиране на дизайн [8], но е 
и приложим за широк спектър от потребители . 

с поглед към следващите пет години, влиянието на потребителските интерфейси ще продължи 
да нараства, тъй като компаниите се конкурират да спечелят по-голям пазарен дял в световен ма-
щаб . лесната и удобна употреба са основите, върху които фирмите започват да градят връзката 
със своите клиенти . Поради тази причина значително нараства ролята, която играе изучаването на 
уеб дизайн чрез прилагането на добри практики и спазването на последователността на творческия 
процес, използван в реалната работна обстановка .

Защо Уеб Дизайн?
В миналото процесът на проектиране на потребителския интерфейс на една информационна 

система често е оставал пренебрегнат [21] . Понякога дори в процеса не са участвали дизайнери, а не-
леката задача се е падала върху програмистите . Всичко това е довело до недоволни клиенти, обърка-
ни потребители и провалили се проекти . През последните десетилетия компании с поглед към бъде-
щето като Apple, Google, Microsoft се фокусират върху предоставянето на изключително удобство 
на своите клиенти при употреба на техните продукти . Целта на това преживяване е да съпътства 
потребителя по време на целия му престой в системата, като по този начин създава доверие и усе-
щане за комфорт . По техен пример, за да запазят или повишат своята конкурентоспособност, и ос-
таналите компании от сектора започват да се стремят към предоставяне на добро потребителско 
преживяване и удобен потребителски интерфейс . 

Уеб дизайн е дисциплината, която спомага на студентите да повишат вниманието си към важ-
ността на потребителския интерфейс . Поради бързо променящите се технологии и изисквания на 
съвременния бизнес, съставянето на значимо съдържание за дисциплината е нелека задача за препода-
вателите [4] . По време на практическия курс по уеб дизайн се разгръща и прилага творческият (кре-
ативен) процес .

Същност на систематичния творчески процес
Един от основните проблеми за много дизайнери е липсата на добре дефиниран и последователен 

процес при решаването на даден творчески проблем – т .е . при разработката на проект по зададени 
от клиента изисквания [11] . систематичният подход, предложен в статията и прилаган по време 
на учебните занятия по уеб дизайн, се състои от пет основни етапа:

1 . Проучване
2 . Избор на стил
3 . скициране
4 . създаване на прототип
5 . Тестване 
Целта на прилагането на този систематичен подход при обучението по уеб дизайн е студен-

тите да се запознаят с реалния поетапен метод, използван в работна среда за решаване на даден 
дизайнерски проблем . Чрез преминаване през всички отделни етапи, студентите успяват да изгра-
дят интелигентно проектиран, интуитивен и тестван потребителски интерфейс . В допълнение 
на творческия процес се създават персони [17] и се извършва анализ на задачите [10] . Инструменти-
те, използвани по време на всички етапи от творческия процес, са: браузър за проучването, софтуер 
за разработка на скици и среда за обработка и създаване на растерни изображения .

Приложение на творческия процес в учебните занятия
Проектирането на потребителски интерфейс често е нелека задача . след като са събрани и ана-

лизиране първоначалните изисквания от клиента, дизайнерите на потребителско преживяване разра-
ботват скици и визуална концепция на продукта . Добрият потребителски интерфейс е фокусиран 
върху потребителите на системата и задачите, които ще изпълняват чрез нея . Във фазата на проек-
тиране се спазват принципите на построяване на удобен и интуитивен потребителски интерфейс 
[5] . лекотата на употреба може да бъде измерена чрез потребителски тестове, сесии и анализи [22] .

Участието на клиентите и потребителите в процеса на разработка на потребителския интер-
фейс е доказано ефективна практика [24] . Първо трябва да бъдат идентифицирани потребители-
те на системата . Това става чрез различни техники като например интервюта с потребителите, с 
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клиентите и емпирични наблюдения . Идентифицирането на ценни потребители или такива, които 
ще допринесат за проекта, се наблюдава и в други области като разработването на иновации [23] . 

Персони
По време на учебните занятия възможността за работа с реални клиенти е ограничена, затова 

по време на часовете се работи с персони или така наречените потребителски прототипи [17] . Пер-
соната е описателен модел на определен тип потребител, базиран върху данни от потребителско 
проучване [16] . При изграждане образа на персоната, трябва да бъдат описани професия, навици, це-
ли, мотивация и ежедневни задачи, които изпълнява върху системата . Разработката на персони сил-
но повишава концентрацията на студентите, а примерите които се предлагат са забавни, като по 
този начин предразполагат студентите към успешно усвояване на учебния материал .

Анализ на задачите
Ефективността на един потребителски интерфейс се изразява в това потребителят да изпъл-

нява бързо и ефикасно ежедневните си задачи . За целта, преди изграждането на прототипа, се анали-
зират задачите, които потребителите извършват върху системата в ежедневната си работа . Тер-
минът “анализ на задачи” включва в себе си прилагането на различни техники за идентифициране и 
разбиране структурата, последователността от действия и параметрите на една задача [10] . спо-
ред [12] моделът на задача представлява логическо описание на последователност от действия, кои-
то са предназначени за да помогнат на потребителя да достигне някаква крайна цел в една интерак-
тивна система . като цяло методът “анализ на задачи” включва в себе си три основни елемента [20]: 
(1) поетапен подход, чрез който се извършва последователност от действия, описани в моделите; 
(2) модели, които улавят аспекти на даден проблем и ги преобразуват в спецификации; (3) софтуер-
ни инструменти, използвани за ускоряване и улесняване на процеса .

Анализ на задачите се използва, за да се разберат [13]:
 y какви са целите на потребителите, какво се опитват да постигнат .
 y какво поредица от действия извършват, за да постигнат целите си .
 y какъв тип опит им помага да изпълнят тези задачи: личен, социален, културен .
 y как повлиява околната среда върху действията им .

Преди изграждането на прототипа, съвместно със студентите се анализират задачите, които 
потребителите извършват върху системата в ежедневната си работа . Анализът на задачи обикно-
вено се прилага в най-ранния етап при разработката на потребителски интерфейс, преди да започне 
проектирането . Анализ на задачи може да се използва, за да подпомогне и други аспекти на разработ-
ката на дизайн, насочен към потребителското преживяване, а именно събиране на изисквания, разра-
ботване на стратегия за съдържанието и структура на системата (уеб страницата), създаване на 
скици и прототип, както и тестови сесии с потребители .

Обикновено по време на обучителния процес се извършва йерархичен анализ на задачите, при кой-
то една главна задача се разделя на няколко по-малки . Това помага на студентите да разберат по-до-
бре изискванията към функционалността на уеб системата/ уеб сайта .

Етапи на творческия процес
За творческия процес е от изключително значение общуването с клиента . От това зависи и 

крайният резултат . Добра идея е да се създаде въпросник, който клиентът да попълни още преди 
етапа на планиране и проектиране . По този начин се уточняват важни детайли за бъдещия проект, 
както и изисквания към финалния продукт . По време на упражненията се представя и обсъжда със 
студентите примерен разработен въпросник . Тази дейност е едновременно увлекателна и ангажира-
ща за обучаемите, тъй като те участват в дискусията като професионалисти, пред които е пред-
ставено реално задание .

според проучвания на експерти в областта [19] гъвкавата методология на разработване на по-
требителски интерфейси е по-успешна от традиционния водопаден метод . Тя спомага със своя клю-
чов принцип, а именно итеративния подход . Това означава, че резултатът от първата итерация е 
прототип, който може да бъде тестван . Именно затова по време на учебните занятие по уеб ди-
зайн се имплементира този подход за разработване на уеб приложения . В учебния курс се разработ-
ват два различни уеб сайта, като за всеки един от тях студентите преминават през петте ета-
па от креативния подход – проучване, избор на стил, скициране, създаване на прототип и тестване . 
Първият уеб сайт е по-прост, състоящ се от една страница, при него след първата итерация има го-
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тов продукт . Вторият уеб сайт е по-сложен, състоящ се от множество вътрешни страници, ме-
нюта, слайдшоу и CSS3 анимации за подобряване на интерактивността . следват основните етапи, 
през които преминава обучението за прилагане на творческия процес .

Проучване
Първият етап на креативния процес е проучването, който по метода на обучението чрез заба-

вление [1], е представен като увлекателна игра . На студентите е зададена „нелеката“ задача да си 
представят, че са автомобил . А един автомобил се нуждае от гориво, за да върви напред . В случая на 
уеб дизайна, а и на всички други творчески дейности, горивото е проучването . Ако дизайнерите (в 
случая студентите) не направят достатъчно задълбочено изследване, тяхната изобретателност 
и креативност е лимитирана и няма да постигнат желания резултат . По този начин показваме на 
обучаемите, че без проучване сами ограничават своя потенциал . Интересно наблюдение, което спо-
делят студентите е, че колкото повече изследват и проучват, толкова повече идеи генерират . За 
оценяване на усвоения материал в края на курса се поставя практическо задание на студентите, при 
което те се запознават подробно с бизнеса на техните въображаеми клиенти, услугите, които пред-
лагат и продуктите, които разработват . Те проучват конкуренцията, като по този начин взимат 
интелигентни решения относно визията на потребителския интерфейс на техния проект .

Избор на стил
В повечето случаи изборът на стил идва като изискване от клиентите . Обикновено те имат ви-

зия за крайния продукт . При разработката на практическото си задание студентите са окуража-
вани да експериментират с избора на стил . Така те разгръщат своята креативност и потенциал . 
В процеса на работа преподавателите дават насоки към построяването на потребителски интер-
фейс, който следва принципите на добрия дизайн . Изборът на тема за проекта е предоставен на сту-
дентите, като по този начин се стимулират да представят идея, която ги интересува и към коя-
то изпитват позитивни чувства . Психологически проучвания показват, че хората прекарват много 
повече време и усилия върху дейности, които харесват [7] . Други проучвания в областта показват, 
че мотивацията е тясно свързана с радостта при извършването на определена дейност [6]. Именно 
затова на студентите се предоставя възможността да презентират под формата на уеб страни-
ца всичко, към което изпитват радост и страст - любима компютърна игра, музикална група, моден 
дизайнер, домашни любимци, футбол и др . Изпитването на положителни чувства по време на раз-
работката на проекта създава позитивна нагласа относно цялата дисциплина, като по този начин 
студентите се амбицират да продължат своето развитие в тази посока .

Скициране
следващият етап от творческия процес е скицирането - представлява мощен подход за изслед-

ване на идеи . Целта е да се достигне до решение чрез проучване на различни концепции [9] . 

Фиг. 2. Скица на “Очаквайте скоро” уеб страница.
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след което избраната идея се доразвива и детайлизира . Има различни инструменти за създаване 
на скици: Balsamiq Mockups, Axure, Pidoco, Visio, iPlotz и др . В часовете се използва безплатен онлайн ин-
струмент www .moqups .com . след анализа на задачите, студентите с помощта и насоките на препо-
давател разработват скица по заданието . след това на тази скица се “вдъхва живот”, чрез прилага-
не на цветове и форми в програма за обработка на растерни изображения . Така потребителският ин-
терфейс на уеб сайта придобива завършен вид . По време на упражненията се разработват скици на 
две различни уеб страници – в първата част на учебната дисциплина се проектира уеб сайт за рекла-
миране на продукт, чието представяне предстои на пазара или така наречената “Очаквайте скоро” 
страница . Този тип страници се характеризират с опростен дизайн и форма за попълване на и-мейл, 
в случай, че потребителят е заинтересован и иска да получи известие при пускането на продукта на 
пазара . В рамките на половин час всички студенти успяват успешно да разработят скица, следвайки 
инструкциите на преподавателя (Фиг . 2) . 

През втората част от практическите занятия се разработва по-сложен проект, чиято тема е 
„Редизайн на сайта на ФмИ“ . Заедно със студентите се анализира текущият сайт на факултета, 
неговите силни и слаби страни, филтрира се най-важната информация за студенти, преподавате-
ли и научен състав (разработва се персона от всеки един тип потребител) и се оформя скица на но-
ва уеб страница (Фиг . 3) .

след всяка скица идва и самото графично оформление на страницата (Фиг . 4, Фиг . 5) . със сту-
дентите се обсъжда значението на цветовете, разположението на елементите и потребителско-
то преживяване (от англ . „user experience”), което може да бъде счетено за едно от най-използвани-
те съчетания в света на потребителския дизайн през 2015г . Потребителското преживяване (uX) е 
как човек се чувства, когато взаимодейства с дадена система (софтуер, уеб сайт или друг продукт/
услуга на дадена компания) . 

Фиг. 3. Скица на „Редизайн на сайта на ФМИ“.
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Фиг. 4. Графичен потребителски интерфейс на “Очаквайте скоро” уеб страница.

Фиг. 5. Графичен потребителски интерфейс на проекта  
„Редизайн на сайта на ФМИ“.

По време на упражненията се обсъждат и начини за разпределение на елементите по уеб стра-
ницата с обучаемите, като обикновено се цитира диаграмата на Гутенберг (Фиг . 6)  . Гравитация на 
погледа при четене или просто “Reading gravity” е термин, който се използва в уеб дизайна [15] . Той 
илюстрира пътя на човешкото око, който се изписва при минаване на погледа по екрана на компютъ-
ра . Едмунд Арнолд, световноизвестен дизайнер и редактор на вестници, създава диаграмата на Гу-
тенберг, която се превръща в един от широко използваните похвати в уеб дизайна . Тя илюстрира 
гравитацията на погледа при печатни материали, която е валидна и при разглеждането на текст, 
презентиран от различни електронни устройства . Тази диаграма представя предимно навика на за-
падните народи да преглеждат информацията, а именно отляво-надясно, отгоре- надолу . 
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Фиг. 6. Диаграма на Гутенберг
Създаване на прототип
Този етап в креативния процес симулира реалния продукт . Прототипът може да съдържа една 

или повече функции на системата, но тъй като няма база от данни и обработка на заявки, практи-
чески не извършва тези функции . Идеята е да пресъздаде поведението на системата, като по този 
начин се провери нейната интуитивност и ефективност с реални потребители . Прототипът мо-
же да бъде разработен със специализиран софтуер, като например Axure или да бъде програмиран са-
мостоятелно с HTML . По време на упражненията прототипът на сайта се разработва на HTML, 
CSS и jQuery . За втория примерен сайт се прилага работната рамка Bootstrap, чрез която се изграж-
да частта от уеб страницата, която е видима за крайния потребител . Чрез този сравнителен под-
ход между двата метода на изграждане на потребителски интерфейс, се показва на обучаемите как 
прилагането на помощни средства – в случая Bootstrap, значително ускорява и изключително улесня-
ва процеса на разработка . 

Тестване
след като е разработен първият прототип, дизайнерите тестват своите “предположения” за 

ефикасен и интуитивен дизайн с целева група потребители . За тестване на качеството и нивото 
на интуитивност на потребителския интерфейс могат да бъдат използвани различни инструмен-
ти и работни рамки [14] . Обикновено тестовата сесия с потребителите се записва, след което се 
изследва и анализира . следва прилагане на необходимите промени върху прототипа и отново тест-
ване с потребители .

Обикновено разработването на софтуер е свързано с ограничен бюджет и време . Ето защо тест-
ването от най-ранна фаза предотвратява част от грешките на по-късна фаза . според математиче-
ски модел не е нужно да се тества с голяма извадка от потребители [18] . Най-добрите резултати, 
като се взима под внимание време, бюджет и брой намерени проблеми, се получават чрез тестване 
на не повече от 5 потребители . като авторът на модела препоръчва за оптимален резултат бюдже-
тът да се разпредели между 3 различни тестови сесии с по 5 потребители всяка . 

По време на упражненията се съставят тестови случаи, които студентите тестват помежду 
си . По този начин откриват проблеми с интуитивността и лекотата на употреба на системата . 
Тук отново се прилага методът на обучение чрез забавление, защото студентите извършват тес-
товите сесии в приятелска среда, където могат да се отпуснат и да проведат своята първа сесии 
спокойно и без притеснение . Това повишава тяхната увереност, като междувременно практически 
прилагат научената теория .

Заключение
Идеите, изложени в статията, бяха приложени при обучението на 57 студенти от специал-

ност „Бизнес Информационни Технологии” в Пловдивския Университет „Паисий хилендарски“ . За 
оценяването на практическия проект на обучаемите е използвана следната скала: за създаване на ски-
ца на проект с тема по избор среден 3, за дизайн – Добър 4 и за реализиран прототип на HTML, CSS 
/ Bootstrap – много Добър 5 или Отличен 6 в зависимост на степента на разработка . В резултат от 
подхода на обучение чрез забавление (edutainment) и обучение чрез практика (learning by doing), 59% от 
обучаемите получиха отличен резултат (34 студенти), 10 % много добра оценка, 14% добра оценка, 
17% средна оценка, като нямаше слаби оценки . 
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Abstract: The focus groups method, also known by the name „group discussion“ is a type of qualitative research 
method that is used in various social and scientific fields . The article presents an approach to its implementation 
in conducting a quality pedagogical experiment . For the purpose of the experiment „A concept for the application 
of qualitative research method of group discussion in teaching web design and programming“ was developed . 
A characteristic feature of the concept is that the focus method is used in two independent levels where the 
discussions differ by goal and thematically, but also in scope and complexity . Attention is paid to the focus groups 
method except as a research one, but under certain conditions, it can be used in the learning process as a method of 
training . Finally, an analysis is presented of evaluating the learning process on the part of the students participating 
in the experiment and assessing the impact of training on the part of the teacher .
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Въведение
методът „фокус групи” (focus groups), известен също с наименованията дълбочинно интервю 

(group depth interview), фокусирано интервю (focus group interview) и групова дискусия (group discussion), 
е вид качествен изследователски метод, който се използва в различни социални и научни области [1] .

В работата първоначално е посочен произходът на качествените изследвания и груповата дис-
кусия като такъв вид метод, след което е разгледан проблемът за неговото приложение в обучение-
то при провеждането на качествен педагогически експеримент . Приложението на експеримента мо-
же да се разгледа в две перспективи: образователна и изследователска . В образователна перспектива 
се дискутират усвоените от студента знания и умения за проектиране и изграждане на т . нар . из-
гледи (layouts) на уебстраници . Техниките, които студентите трябва да използват, са теоретич-
но преподадени и практически усвоени на лекции и упражнения в учебна дисциплина преди провежда-
нето на експеримента . В изследователска и диагностична перспектива се разглежда окачествяване-
то и оценката на проведения процес на обучение . В случая под окачествяване на процес на обучение 
се има предвид събирането на мнения, разбирания, позиции и др . от студентите за протеклото обу-
чение, докато под оценка на процес на обучение се има предвид анализът на преподавателя за прове-
дения курс на обучение . Фокус методът, като основен метод за провеждане на експеримента, е част 
от образователния процес при провеждането на семинарно упражнение и изпитна дейност . Поради 
тази причина е обърнато внимание на условията, при които методът групова дискусия може да се 
прилага в учебния процес като метод на обучение .

Произход на груповата дискусия и качествените изследвания
силен прогрес на качествените социални изследвания се наблюдава през 80-те и 90-те години на 

XX век . Поради интензивното си развитие, в специализираната литература се появява понятието 
„качествен поврат“, тъй като почти всички социални науки започват да провеждат изследванията 
си по тази методология . За пионери на качествените изследвания се приемат Ф . Бос и Б . малиновски, 
които в началото на XX век провеждат първите културно-антропологически и етнологически из-
следвания, а представители на т . нар . Чикагска школа в социологията през 1920 г . изследват градска-
та субкултура [1] .
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Груповата дискусия, преди да се обособи като научен метод, е била широко използвана в различни 
социални дейности като идеализиран подход за получаване на важна информация от широк кръг хо-
ра, без обсъжданията да се придържат към определена научна методология . През миналия век в тече-
ние на няколко десетилетия фокус методът от идеализиран подход се превръща в качествен изсле-
дователски метод . Възприема се, че създатели на груповата дискусия са социолозите Робърт мертон 
(Robert K . Merton) и Пол лазерсфелд (Paul F . Lazarsfeld), които през 50-те години разработват т . нар . 
фокусирано интервю [5, 9] . според други източници, произходът на методологията на фокус мето-
да може да се търси през 30-те години, чийто основи се полагат от Емори Богардус (Emory Bogardus), 
който през 1926 г . описва груповата дискусия в своите социално психологически изследвания [6, 12] .

Някои примери за приложение на групова дискусия
Груповата дискусия е толкова използван метод в научните изследвания, че бегъл преглед на мал-

ка част от специализирана литература разкрива неговото масово приложение в образованието, со-
циологията, медицината, икономиката, политиката, журналистиката и навярно много други обла-
сти [4, 11] . В областта на софтуерните науки фокус методът е широко използван както в обучение-
то по софтуерни технологии, така и в индустриалните практики на софтуерното производство . 
В обучението, не само в направление софтуерни технологии, но за цялата област на компютърните 
науки, методът се прилага успешно при семинарни занятия, колоквиуми, студентски дискусии и др . 
В софтуерната индустрия широкото приложение на метода е свързано с разнородни дейности . Та-
ка например, той често се прилага при планирането на софтуерни проекти за провеждане на дискусия 
между заинтересованите страни (възложители, потребители, мениджъри, разработчици), чрез която се 
събира важна информация за подхода и начина на неговата реализацията; също така, на ниво мениджмънт, 
при определяне на бизнес цели и оценяване на възвръщаемостта на инвестиции (return of investment, ROi) от 
разработването на определено софтуерно приложение; при събирането на т . нар . функционални и нефунк-
ционални изисквания към разработките на софтуерните приложения; като част от дискусиите за оцен-
ка на напредъка на работата, качеството на разработвания софтуер, инспектирането на рискови факто-
ри, отклоняването от графика на работния план на софтуерния проект, ретроспекция та на отделните 
итерации и др . Тези и други дейности са възприети като стандартни практики при повечето от попу-
лярните съвременни гъвкави методологии за разработка на софтуер, сред които Екстремно програмира-
не (Extreme Programming), скрум (Scrum), Гъвкав унифициран процес (Agile unified Process), кристъл 
методологии (Crystal Methodology), Динамично разработване на системи (dynamic System development 
Method) и др .[8, 10 13] .

Някои характеристики на „Концепция за приложение на качествено изследване по метода на 
груповата дискусия в обучението по уеб дизайн и програмиране“

За целите на педагогически експеримент, чрез който студентите се поставят в необичайни 
учебни условия на екипно създаване на софтуер, е разработена концепция за провеждане на качест-
вено изследване по метода на груповата дискусия . Разработването на концепцията се налага заради 
слабото развитие на методологията на качествените изследвания, предвидени за приложение в об-
ластта на софтуерните науки . По-конкретно, защото в специализираната литература не бяха за-
белязани формални процедури описващи начин на събиране, обобщаване и систематизиране на ка-
чествени данни . с други думи, нямаше научен отговор на въпроса „как чрез провеждането на качест-
вено педагогическо изследване в областта на софтуерните технологии по метода на груповата дис-
кусия да се съберат данни за състоянието на процеса на обучение?“ . 

В концепцията е заложено събирането на данни за процеса на обучение в две насоки: 
1) Да се окачестви от студенти изучения и усвоен в процеса на обучение учебен материал, като 

за тази цел те бъдат поставени в специфични, нетрадиционни за обичайната практика семинарни 
упражнения за работа в екип; 

2) Да се оцени от преподавателя проведеният процес на обучение след неговото приключване в 
определена учебна дисциплина .

В настоящата статия разглеждаме само някои основни елементи на концепцията, касаещи при-
ложението й като педагогическия експеримент . Нейният завършен вид е представен в авторски ди-
сертационен труд като „ПРИлОЖЕНИЕ №3: концепция за провеждане на педагогически експери-
мент за работа в екип чрез прилагане на метода групова дискусия” [2] .

концепцията за провеждане на качественото изследване по метода на груповата дискусия е раз-
делена на два компонента: структура на концепцията и организация на приложение на концепция-
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та . структурата на концепцията е повлияна от разбиранията на Г . Бижков и В . краевски [1], а ор-
ганизацията на изследването е съобразена със спецификата на учебния процес в свободно избираема-
та дисциплина „Проектиране, стилизиране и изграждане на уеб страници“, в която е проведено из-
следването . характерна особеност на концепцията е, че фокус методът се прилага на две нива, в кои-
то предвидените дискусии се различават целево и тематично, а също така, по обхват и сложност . 
Едното ниво е определено от основна тема на дискусия, която обхваща всички студенти от дис-
циплината, участващи в експеримента, докато другото ниво е определено от частни теми на дис-
кусия, които се обсъждат между участници в рамките на отделни екипи . Основната тема за диску-
сия е: „Обсъждане на постигнатите резултати от провеждане на педагогически експеримент за ра-
бота на студенти в екип при прилагането на техники за проектиране и изграждане на адаптивни из-
гледи (responsive layouts) чрез стандартите HTML, CSS и JS“ . На отделните екипи е поставена задача 
да разработят различни типове уеб сайт, като по този начин се задават различните теми за воде-
нe на частна дискусия, т .е . чрез типа уеб сайт се определя какви да са темите за дискусия на екипи-
те . конкретно формулираната цел на концепцията за приложение на фокус метода е: „Да се съберат 
данни за окачествяване и оценка на усвоените управленски умения за работа в екип и придобитите 
технически познания за проектиране и изграждане на адаптивни изгледи (т . нар . responsive design)“ . За 
постигане на основната цел са определени три задачи:

1) Да се окачестви процесът на обучение чрез протоколиране на студентски мнения, разбирания 
и позиции в две нива на дискусия;

2) Да се изследват процесите на индивидуална и екипна работа;
3) Да се оцени процесът на обучение чрез качествен подход за анализиране на данни .
В постановката на концепцията за провеждане на експеримента е предвидено той да послужи ка-

то инструмент за поставяне на образователни оценки на студентите . Вземайки под внимание, че се 
работи в екип, за да може да се разграничат и поставят оценки за работата на отделните участни-
ци, са формулирани следните критерии: 

1) Да се определят взаимоотношения между участниците в екипа, като разпределение на ролите 
„ръководител“, „дизайнер и стилизатор“ и „програмист“ . Разпределението на ролите с техните за-
дачи и отговорности да се направи самостоятелно от екипа;

2) Да се оцени отделно индивидуалната и екипна работа;
3) Да се оцени степента на завършеност на софтуера (т .е . адаптивният изглед на страниците 

на сайта);
4) Да се оцени качеството на разработения софтуер, написан от екипа за фиксирано време и 

учебна среда на работа .
Друга съставна част на концепцията са нейните приложения . Те представляват начин и форма 

на протоколиране на различните дейности по време на провеждане на експеримента . Протоколира-
нето включва изготвяне на: 

1) Протокол за частна дискусия, съставен от: Тема на разработка, Идентификационен номер на 
разработка, Таблица с участници в екипа (вж . Таблица №1) и Таблица с разпределение на ролите в еки-
па (вж . Таблица №2);

Таблица №1: Членове на екипа.

Участник Име спец . курс Ф№

У1

У2

У3

У4

Таблица №2: Разпределение на роли.

Роля Актьор (участник)

Ръководител

Дизайнер, стилизатор

Програмист
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2) списък със задачи и отговорности на участниците в екипа по образец: „участник в екип: роля – 
задачи – отговорности“ и Регистър с изпълнени показатели, съответни на локалните за екипа задачи;  
3) Протокол на обща дискусия, съставен от: Образец на протокол за провеждане на фокус метод и 
списък с изказвания, мнения и позиции по време на общата дискусия .

Приложение на концепцията за провеждане на качествен педагогически експеримент за работа в 
екип посредством метода на групова дискусия

качественият педагогически експеримент за работа в екип е проведен в свободно избираемата 
дисциплина „Проектиране, стилизиране и изграждане на уеб страници“ . В експеримента участваха 
четиридесет студенти, между които се проведоха две нива на дискусия . За целите на експеримен-
та студентите бяха разделени на екипи, съставени от четирима участници . Протичането на екс-
перимента се извършва на четири етапа . В първия етап се обсъждат организационни въпроси за са-
мото провеждане на експеримента и технически проблеми, свързани с изученото учебно съдържание . 
В него ръководителят на експеримента съобщава общата тема за дискусия, разпределя студенти-
те на екипи и дава частни теми на отделните екипи . също така, избира студент, който да изпълня-
ва функциите на протоколист . Протоколистът записва мненията, разбиранията и позициите, об-
съждани в общата за всички студенти дискусия . Протоколистът не участва в същинското провеж-
дане на експеримента . Времето за протичане на този етап е 30-40 минути . Във втория етап екипи-
те си избират ръководител и разпределят ролите, задачите и отговорностите помежду си . Разпре-
делението на роли, задачи и отговорности е заимствано от концепцията на методологията Rational 
unified Process – „роля, задача, отговорност“, която е преподадена и изучена в предходни занятия [3, 
7] . В този етап различните екипи обсъждат въпроси, касаещи разработването на определения тип 
уеб сайт . Тези обсъждания наричаме частна дискусия, която се провежда между членовете в отдел-
ните екипи . В частните дискусии, по преценка на екипа, се протоколират някои от по-важните мне-
ния и разбирания . Частните дискусии започват провеждането си от този етап, но основно проти-
чат през следващия, когато е същинската работа по разработването на съответния вид уеб сайт . 
Времето за протичане на този етап също е 30-40 минути . 

В третия етап от експеримента екипите трябва да разработят уеб сайт или изглед на начална 
уеб страница, като се следи за изпълнението на някои самостоятелно определени от участниците 
в екипа показатели . Показателите представляват предварително изучени учебни теми, т . нар . до-
бри техники и практики на работа . По време на работата на екипите се налага паралелно да прила-
гат управленски (организационни) и технически знания и умения . Управленските знания и умения ка-
саят взаимоотношенията между членовете на екипа, а техническите – тяхната приложна работа 
по разработката на сайта . В края на етапа, за качеството на тези знания и умения екипът трябва да 
изрази писмено мнение, разбиране или позиция, която да протоколира . В протокола могат да се от-
разят разбирания за качеството на тяхното изучаване в процеса на обучение . Чрез анализирането 
на тези протоколи след приключване на експеримента се извличат данни за окачествяването на про-
цеса на обучение от студентите . На този етап ръководителят на експеримента участва в частни-
те дискусии на екипите като ментор, който дава мнения, съвети, препоръки по различни техниче-
ски въпроси и специфични проблеми по разработката . Обсъдените въпроси и проблеми също се про-
токолират в зависимост от степента на повлияване върху процеса на работа . Времето за протича-
не на този етап е от 90 до 120 минути . 

В последния етап ръководителят на фокус метода събира разработките на екипите и провеж-
да обща за всички екипи дискусия . Това е същинската и най-важна за метода дискусия, тъй като тя 
обединява мнения, разбирания и позиции на всички студенти . По време на този етап се дискути-
рат трудности и отделни проблеми, на които студентите не са могли да намерят решение, или об-
ратно, намерено е ефективно и новаторско решение . също така, преподавателят и протоколис-
тът проверяват регистрационните протоколи на екипите . Времето за протичане на този етап не 
е строго определен и зависи от възникналите за обсъждане въпроси .

след приключване и на четирите етапа, преподавателят провежда събеседване с всеки студент 
въз основа на регистрационните протоколи и представената разработка . характерна особеност на 
събеседването е, че то се използва за поставяне на образователна оценка на студента . Неговото про-
веждане е в различен ден и час от провеждането на експеримента . Трябва обаче да се има предвид, че 
съгласно методологията на качествените изследвания, образователната оценка не представлява ре-
зултат от експеримента . Резултатите от експеримента са: мненията, разбиранията и позиции-
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те, изразени в двете нива на дискусия – частна, на ниво екип, и обща за всички екипи, както и анали-
зът на самия експеримент . Въпреки че образователните оценки не са част от резултатите на екс-
перимента, техният анализ и интерпретация се разглеждат като резултат от качествено прове-
дено изследване . В крайна сметка най-съществени резултати от експеримента са анализът, изводи-
те и заключението на преподавателя за постигането на целта и разрешаването на определените за-
дачи . Анализът, изводите и заключението представляват качествено изразена оценка на проведения 
педагогически експеримент .

Приложение на фокус метода като метод на обучение
Груповата дискусия намира място в обучението по информатика и компютърни науки тогава, 

когато се обсъждат широко популярни или добре изучени в процеса на обучение теми и проблеми, ка-
саещи учебното съдържание и образователната практика . Предимството на груповата дискусия 
пред други изследователски методи се свързва с основната характеристика методът да се провеж-
да едновременно с повече лица . Поради тази си черта, събраната информация засяга широк кръг от 
виждания, мнения, разбирания, свързани с дискутирания проблем . Така изследователят има възмож-
ност чрез непосредствен контакт с изследваните лица да обхване по-плътно техните схващания и 
проникне по-задълбочено в обсъжданите проблеми, да ги обобщи и да направи съответните изводи . 
Заради това си свойство, когато тематиката по дискутирания въпрос е достатъчно добре изуче-
на в процеса на обучение, методът има обучаващ ефект в значително по-висока степен в сравнение 
с други методи, защото участниците в дискусията разширяват хоризонта си, като черпят едно-
временно знания от различни гледни точки . За разлика от други методи, при груповата дискусия все-
ки участник има възможност не само да изкаже, но и да обоснове своето мнение, да се съгласи или да 
не се съгласи с мнението на другите участници, да аргументира позицията си и т .н . По този начин 
участниците в дискусията се информират за различни от техните мнения и разбирания . В опреде-
лени случаи разнообразието от позиции довежда до по-пълно разбиране на обсъжданите проблеми и 
по-бързо намиране на търсени решения . Тези отличителни черти на фокус метода ни разкриват, че 
той, освен като изследователския метод, при определени условия може да се прилага в учебния про-
цес като метод на обучение .

Анализ на резултати
При провеждането на качествени педагогически изследвания е необходимо да се намери отговор 

на въпроса за качествения подход на анализиране на получените резултати . В концепция за провеж-
дане на педагогическия експеримент за работа в екип чрез прилагане на метода групова дискусия, ка-
то вид качествено изследване, са формулирани три критерия за извършване на анализ, съгласно про-
цедурите на качествената методология:

1) Да се направи съдържателен анализ на три нива: за извършената работа от отделния студент, 
за позициите на екипа при частните дискусии и за разбиранията при провеждането на общата дис-
кусия след предаването на разработките;

2) Да се приложат процедури по обобщение и систематизация на мненията, разбиранията и по-
зициите на участниците в експеримента, съгласно изискванията за провеждане на качествени из-
следвания;

3) Да се формулират изводи въз основа на анализираните данни .
както беше споменато: 
 y събрани и анализирани са данни за окачествения процес на обучение на база представени мне-

ния, разбирания и позиции от студентите . 
 y Изготвена е оценка за проведения курс на обучение .

Уточни се, че под окачествяване на процеса на обучение се има предвид обобщаването и систе-
матизирането на студентските мнения, разбирания и позиции за качеството на проведеното обу-
чение в курса, отразено при приложната работа в експеримента . В резултат на анализ на събраните 
данни, представяме някои схващания, синтезиращи студентските разбирания, направили най-сил-
но впечатление:

 y При работата в екип се наблюдава и проявява неформално обучение между студентите .
 y Чрез приложната работа по време на експеримента, при условия на ясно формулирани параме-

три като работа в екип, разпределяне на роли, отговорности и задачи между членовете, фи-
ксиране на времето за работа, провеждане на обсъждания между екипа и преподавателя за под-
ходите на реализация и др ., се разкриват по-реалистично усвоените знания и умения в курса на 
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обучение сравнено със статистическите количествени методи на измерване, базирани на обра-
ботката на образователните оценки .

 y При прилагането на сложни техники и практики на разработка на софтуер или при студенти, 
които по-слабо са усвоили такива техники и практики, е подходящо: етапът по разработва-
не приложенията да е по-продължителен, да се раздели на няколко стъпки и да се проведе в раз-
лични дни .

софтуерните разработки, създадени по време на експеримента (уеб сайт или изглед на уеб стра-
ница), бяха на много високо ниво по отношение на завършеността и качество на разработване за 
предвидената продължителност от около два часа . От друга страна, същият експеримент, прове-
ден със студенти от дисциплина, в която се изучават уеб технологии за разработване на сървърни 
приложения, резултатите не бяха толкова обнадеждаващи . както можеше предварително да се оч-
аква, сложността на технологията оказва пряко влияние върху продуктивността на студента . В 
този смисъл трябва да се отбележи, че за ефективното провеждане на експеримента е необходимо 
студентите много добре да са овладели конкретните концепции и технологии, които използват в 
разработките си .

Извод №1: Използването на метода „фокус групи“като част от учебната дейност за изследва-
не на студентски знания и умения по софтуерни технологии предполага обучаемите да са усвоили на 
много високо ниво теоретичните концепции и приложни технологии, които са предмет на дискусия .

Анализът на експеримента с цел изготвяне на оценка за качеството на проведения курс на обу-
чение показва, че предоставянето на самостоятелност за екипна работа при ясна концепция какво и 
как да се разработва и готови образци на работа при по-сложни техники на програмиране стимули-
ра студентите да усъвършенстват и доразвиват своите проекти над първоначално предвидените 
критерии за завършен курсов проект, което само по себе си говори, че те придобиват знания и уме-
ния, надминаващи предвиденото за усвояване от учебната програма . 

методът „фокус групи“ е използван широко в много области, а в „софтуерните технологии“ 
той успешно може да се прилага при изследването на качеството на учебния процес . Освен това оба-
че, интересна черта на фокус метода е, че при определени условия е удачно да се интегрира в обичай-
ната преподавателска практика като част от провеждането на семинарни упражнения и изпитна 
дейност . 

Извод №2: качественият изследователски и диагностичен метод „фокус групи“ при определени 
условия може да се прилага като метод на обучение .

Друга съществена черта на фокус метода е свързана с възможностите за провеждане на алтерна-
тивна организация на учебния процес . Обичайната университетска образователна практика е орга-
низирана като лекции и упражнения, при които екипния принцип стои далеч от процеса на обучение . 
Чрез груповата дискусия, базирана на направените наблюдения от проведения експеримент, лабора-
торните упражнения могат да се организират като семинарни упражнения, при които да се акцен-
тира на задълбочаването върху приложната работа със софтуерни концепции и технологии .

Извод №3: Чрез „Концепция за приложение на качествено изследване по метода на груповата диску-
сия в обучението по уеб дизайн и програмиране“ се предлага алтернативна организация на процеса на 
обучение, в която водещ принцип е екипната работа и разработка на софтуер .

Заключение
При провеждането на качествения педагогически експеримент приложихме метода „фокус гру-

пи“ в две нива на дискусии . Чрез него се изследва окачествяването на процеса на обучение от сту-
дентите, а събраните данни послужиха за анализиране на качеството на обучението . В резултат на 
анализа, стигнахме до заключение, че: използването на метода „фокус групи“ като част от учебната 
дейност за изследване на студентски знания и умения по софтуерни технологии предполага обучае-
мите да са усвоили на много високо ниво теоретичните концепции и приложни технологии, които са 
предмет на дискусия; изследователският метод при определени условия може да се използва в образо-
вателната практика като метод на обучение; посредством концепцията за приложение на качест-
вено изследване по метода на груповата дискусия се предлага алтернативна организация на процеса 
на обучение, в която водещ принцип да е екипната работа при разработка на софтуер .

Фокус методът се използва широко в много сфери . В обучението по компютърни науки той се 
прилага под различни форми, без да се придържа към единна стройна концепция, каквато в частичен 
вид представихме в настоящата работа .
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ГЕНЕРАТОР НА УРОЦИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ  
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GENERATOR Of LESSONS IN ELECTRONIC ENVIRONMENT 
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вативни фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагоги-
ка на обучението“, за частичното финансиране на настоящата работа.

Abstract: The idea of the Computer assisted language learning (CALL) is practically implemented for many 
languages . Creating an electronic environment for training in Bulgarian language is interesting and promising 
task in view of our integration in the European union and the increasing number of foreigners interested in 
studying in our universities . This report presents a project to create a lessons generator as a part of an electronic 
environment for training in Bulgarian language . The emphasis is on the requirement that module to facilitate its 
use by foreigners studying Bulgarian language . For this purpose, the implementation of multilingual interface 
is intended, the first prototype will include English, French, Greek and Bulgarian . The database and the main 
functionalities of this module are presented .

Keywords: computer assisted language learning, intelligent tutoring systems, teaching methodology, 
computational linguistics .
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Въведение
В последните години педагогическият подход за активно обучение, при който обучаемият е по-

ставен в центъра на образователния процес разширява своите мащаби . Това до голяма степен се дъл-
жи и на развитието на информатиката и компютърните науки . Все по-активно се прилагат различ-
ни подходи със специализирани информационни технологии в обучението на ученици и студенти по 
различни дисциплини като математика [10, 11], информатика [3], инженерни науки [12] и др . съз-
дават се среди за активно обучение с прилагане на средства от компютърната лингвистика [4, 20] . 
компютърно подпомогнатото езиково обучение (CALL – Computer assisted language learning) е подхо-
дящо средство за провеждане на активно езиково обучение . Идеята за него се поражда с появата на 
първите компютри [13, 21] . В момента тя е практически реализирана за много езици [6, 9, 14, 16, 17] и 
има както поддръжници, така и критици [5,8] . създаването на електронна среда за компютърно под-
помогнато обучение по български език е интересна и перспективна задача с оглед интеграцията ни в 
Европейския съюз и нарастващия брой чужденци, заинтересовани да учат в наши ВУЗ . 

От какво се състои една обучаваща система по чужд език . Обикновено тя разполага с голям ле-
ксикален, фонетичен и граматичен потенциал (машинни речници, граматични правила, изговор на 
думи), а така също и кратки видеоматериали [7, 15, 18, 19] . Добавени са различни упражнения и игри 
за усвояване на лексиката и граматиката на съответния език . В повечето случаи не се предвиждат 
обяснения и преводи на друг и от друг език, с цел средата да може да се ползува от потребители с раз-
лични родни езици .

В настоящия доклад е предложен проект за създаване на генератор на уроци като част от елек-
тронна среда за обучение по български език . Наблегнато е на изискването този модул да улеснява из-
ползването му от чужденци изучаващи български език . За тази цел се проектира мултилингвистичен 
интерфейс, като първоначалният вариант включва английски, френски, гръцки и български . Пред-
ставени са възможностите за използване на реализирания експертен модул, съдържащ авторски сред-
ства за автоматична обработка на текстове на български език, базата данни и основните функцио-
налности на модула за генериране на уроци .

Електронна среда за обучение по български език и експериментиране с езикови конструкции
Електронната среда за обучение по български език и експериментиране с езикови конструкции е 

важен инструмент в помощ на лингвисти и преподаватели по български език [1] . Главното й предназ-
начение е да осигури възможност за усвояване на базови знания по българска фонетика и морфология, 
както и за автоматичен анализ и изследвания на текстове на български език . Основният модул, чия-
то разработка е дело на многогодишен труд е експертният модул .

1. Експертен модул
Този модул съдържа експертни знания за лексиката и граматиката на българския език . Главните 

съставни части на експертния модул са лексикалната база, морфологичният процесор и текстови-
ят редактор, който използва техните възможности . морфологичният процесор използва речнико-
во ядро за бърз достъп до основните форми на думите, което се зарежда от лексикалната база в опе-
ративната памет на компютъра . ядрото съдържа около 82 000 основни форми, които пораждат над 
1 500 000 словоформи . лексикалната база съдържа още римен речник, речник на съкращенията, сино-
нимен тезаурус и тълковен речник, двуезични речници за превод на думи от и на английски и френски 
език . Предвижда се подготвянето на такъв речник за гръцки език . морфологичният процесор реали-
зира морфологичен анализ и синтез . Той използва речниковото ядро за да направи анализ на произвол-
на словоформа, да открие нейната основна форма и словоизменителния клас, към който принадлежи . 
Открива каква част на речта е думата и граматическите й характеристики . При омонимия извеж-
да списък с всички възможности . При синтеза се генерира парадигмата на дадена дума, като намира в 
ядрото шаблона на думата и по номера на словоизменителен клас поражда всички словоформи на та-
зи дума . Процесорът осъществява анализ и синтез и на сложни глаголни форми и поставя ударения-
та на думите .

Основен елемент за осъществяване на връзка на потребителя с експертния модул е текстовият 
редактор, снабден със средства, липсващи в познатите текстови редактори като проверка на син-
тактичното съгласуване, специални функции за търсене и замяна (на цели парадигми или думи, при-
тежаващи конкретни граматични характеристики), извличане на римни компоненти . Текстовите 
корпуси могат да бъдат зареждани, изследвани и редактирани в редактора, или само изследвани от-
вън . За тази цел се разработва модул за статистически изследвания и анотиране на корпусите . 
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Развитието на експертния модул предвижда допълването му с две нови възможности –мулти-
езиков разговорник и компютърно подпомогнат превод  .

мултиезиковият разговорник се предвижда да бъде реализиран като база с два компонента . Пър-
вият е списък с изречения на български език и техните транскрипции, а за всяко изречение списък с ко-
дове на области, в които се използва изречението . Вторият компонент е множество от списъци за 
всеки чужд език, като всеки списък съдържа превод на изреченията от българския списък . Предвижда 
се още думите в изреченията, които могат да бъдат заменени с други думи от речника да се марки-
рат със съответстващи си индекси в паралелните изречения . По такъв начин паралелни изречения с 
такива индекси могат да се разглеждат като шаблони, по които се генерират подобни изречения не-
съществуващи в базата . Особено внимание ще се отдели на търсенето в базата . Предвижда се раз-
работване на метрика, която да изчислява близост между зададено потребителско изречение и съ-
ществуващо изречение в базата . При намиране на „близко“ изречение ще се преминава към анализ на 
различията и опит за търсене на липсващите думи в наличните двуезикови речници . В тази връзка 
една допълнителна задача е създаването на машинен българо-гръцко-български речник, с какъвто еки-
път до момента не разполага . 

компютърно подпомогнат превод се предвижда да използва мултиезиковия разговорник и дву-
езиковите речници . Основната му задача е използването на лингвистичните ресурси интерактив-
но при опит за разбиране на български текст . Той ще включва автоматичен морфологичен анализ на 
български текст, премахване на морфологичната многозначност след анализа и прилагане доколкото 
е възможно на синтактични и семантични филтри с цел стесняване на множеството от възможни 
преводни еквивалентни на дадена дума . Предвижда се също превод на идиоматични конструкции при 
положение, че съществуват в базата . Интересна задача в тази посока е комбинирането на възмож-
ностите на експертния модул с APi функциите на Гугъл за машинен превод .

2. Генератор на уроци
Този модул включва компютърни средства за подготовка на уроци от преподавател съобразно 

неговите желания за подбор на лексикален и граматичен материал . Той трябва да подготви тексто-
вете и граматиката за урока . Голяма част от самите уроци се генерират от модула като се ползват 
средства на експертния модул за автоматично: извличане на изречения и речник от подбрания тек-
стов материал, анализ на броя на новите думи, генериране на тестове и упражнения, както и използ-
ване на игрите в рамките на материала до момента .

Учебна номенклатура
Учебната номенклатура съдържа основните учебни действия като представяне на текст, гра-

матика, тестове, упражнения и игри . Таблицата с име EdActBul представя тази номенклатура и съ-
държа четири полета:

 y „№” е уникален код (номенклатурен номер) на учебното действие;
 y „Вид” на учебното действие (текст, речник, граматика, тест, упражнение, игра);
 y „Име” на таблицата, в която се съхранява съответното учебно действие (текст, речник, гра-

матика, тест, упражнение) или име на игра;
 y „Пояснителен текст” съдържа условията на тестовете и упражненията .

Тази таблица се копира за всеки потребителски език, като полетата „Вид” и „Пояснителен 
текст” се превеждат . Първите четири номенклатури променят и имената на таблиците, в кои-
то се намират (полето „Име”) като посочват името на преведените такива . Водеща таблица е бъл-
гарската, но извеждането на пояснителен текст, както и справки с преводните еквиваленти на те-
кста, речника и граматиката се реализират на потребителския език . Имената на потребителските 
таблици се генерират автоматично, като „Bul” в името се сменя с първите два символа на потреби-
телския език . За гръцкия език, например имената са EdActGr, Txt1Gr, Txt2Gr, dctGr, GrmGr .

Таблица 1. Пример за таблица EdActBul с учебната номенклатура

№ Вид Име Пояснителен текст

111 Основен текст Txt1Bul

151 Допълн . текст Txt2Bul

201 Речник dctBul
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301 Граматика GrmBul

401 Тест 1 Test1 Поставете правилната дума

402 Тест 2 Test2 Попълнете празните места

403 Тест 3 Test3 Довършете всяко изречение с правилното 
продължение

501 Упражнение 1 Exer1 Довършете изреченията (по модела)

502 Упражнение 2 Exer2 Задайте въпроси (по модела)

503 Упражнение 3 Exer3 Отговорете на въпроси (по модела)

504 Упражнение 4 Exer4 Разместете думите за да получите правилно 
изречение .

505 Упражнение 5 Exer5 сменете времето в изречението . 

506 Упражнение 6 Exer6 сменете формата в изречението (въпросителна, 
отрицателна, възвратна, комбинации) . 

601 Игра 1 Games .exe Пъзел

602 Игра 2 Games .exe Бесеница

603 Игра 3 Games .exe карамбол

Структура на таблицата с уроци
Планираните от преподавателя действия за всеки урок се записват в таблицата с уроци Lessons . 

Тя има четири полета:
 y поредността на урока се задава в полето “№ урок”;
 y поредността на действие – в “№ действие”;
 y кодът на действието (полето “№” от таблицата EdActBul) се съхранява в полето “Вид на 

действието”;
 y полето “Уточняване на действието” съдържа кода на частта от граматиката, която се пред-

ставя в този урок . 
При тестовете и упражненията последното поле може да е празно . В този случай то автома-

тично получава стойността на полето “Пояснителен текст” отговарящо на съответното дейст-
вие . В случаите, когато този текст се сменя, трябва да се попълни полето “Уточняване на дейст-
вието” . Така например в следващата таблица, действие 4 от първи урок е с код 401 (Тест 1) . Полето 
“Уточняване на действието” е празно, което показва, че условието на теста (Поставете правилна-
та дума) се копира направо от учебната номенклатура . Условието на действие 7 от втори урок е 
променено . Поради тази причина промяната е отразена в таблицата .

Таблица 2. Примерна таблица с уроци

№ урок № действие Вид на действието Уточняване на действието

1 111 (Основен текст)

1 301 (Граматика) 010101

1 301 (Граматика) 010401

1 401 (Тест 1)

1 501 (Упражнение 1)

1 201 (Речник)

2 111 (Основен текст)
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2 301 (Граматика) 010102

2 301 (Граматика) 010402

2 402 (Тест 2)

2 403 (Тест 3)

2 501 (Упражнение 1)

2 502 (Упражнение 2)
Задайте въпроси използвайки 

въпросителните местоимения кой, коя, кое, 
кои

2 504 (Упражнение 4)

2 201 (Речник)

Таблицата с основен/допълнителен текст е структурирана по изречения . Генерира се автома-
тично след подаване на текст от преподавателя . структурата подпомага усвояването на българ-
ския текст посредством справка в преведената на потребителския език таблица . Естествено – пре-
вежда се само полето „Изречение” . 

Таблица 3. Структура на таблица с основен текст Txt1Bul

Поле Тип Описание

№ урок integer Поредност на урок

№ изречение integer Поредност на изречение

Тип на изречение 1 – Обикновено 
2 – Заглавие 
3 – Нов ред

Определя дали изречението е заглавие, 
нов ред или обикновено .

Изречение Text самото изречение

Структурата на таблицата с допълнителния текст Txt2Bul е същата.
модулът извлича автоматично и поддържа речник на думите от текстовете, като съхранява в 

него само основната форма и номера на словоизменителния тип, който е от особено значение в слу-
чай на омонимия . Превежда се на потребителския език, като думите с еднакви уникални номера са 
преводните еквиваленти на двата езика . 

Таблица 4. Структура на речник DctBul

Поле Тип Описание

№ урок integer В кой урок има първа поява

№ на дума integer Уникален номер на дума

Дума Text Основна форма на думата

№ на тип на дума Byte № на словоизменителен тип

Таблицата с граматични описания моделира йерархична структура подобна на тази в един кни-
жен еквивалент – глави, подглави, части от логически свързани параграфи . Понеже не е задължително 
да се следва книжна граматика, а преподавателят сам може да формира тази йерархия, то отделни-
те нива са кръстени област, подобласт и част . Така например 010402 от таблицата с уроци означа-
ва, че генераторът ще включи на това място от урока граматичен материал от първа глава (част), 
четвърта подглава (подобласт), втора част .
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Таблица 5. Структура на таблица с граматиката GrmBul

Поле Тип Описание

№ област integer
Първите три полета задават йерархията по 

която се изгражда грам . материал
№ подобласт integer

№ част integer

Описание мемо Описание на частта

Таблицата с тестове съдържа номер на урок и две полета с текст, които са функционално зави-
сими едно от друго . Функционалната зависимост е различна според вида на всеки тест . В момента 
са проектирани три вида тестове, като изреченията и думите необходими за съответния тест се 
извличат автоматично от таблицата с основен/допълнителен текст и речника . Преподавателят 
може да ги редактира .

Таблица 6. Структура на таблица с тестове

Поле Тип Тест 1 Тест 2 Тест 3

№ урок integer Поредност на урок Поредност на урок Поредност на урок

Текст 1 Text Тестово изречение
Изречение за 

попълване
Начало на изречение

Текст 2 Text Вярно изречение Дума за попълване край на изречение

Таблица 7. Примерни таблици за различните тестове

Учебна 
номенклатура

№ урок Текст 1 Текст 2

Тест 1 1 Аз (е, съм, сме) учител . Аз съм учител .

1 Аз се  . . . . . . . . Иван . казвам

Тест 2 1 Иван  . . . . . . . . рано . става

1 Те  . . . . . . . . . . . химия . следват

1 Аз се казвам Иван .

Тест 3 1 Аз съм учител .

1 Иван живее в малък апартамент .

Разликата е при попълването и използването на таблиците . В първия случай от правилното из-
речение (Текст 2) се генерира тестовото (Текст 1) . В другите случаи правилното изречение се разде-
ля на две части . Първата се записва в Текст 1, а втората – в Текст 2 . При представяне на теста две-
те части се представят разбъркано . Целта е обучаемият да ги подреди правилно .

Таблици с упражнения
Част от таблиците с упражнения имат описаната по-горе структура . Пак първото изречение е 

тестово, а второто – правилното . 

Таблица 8. Примерна таблица с упражнения

Учебна номенклатура № урок Текст 1 Текст 2

Упр . 4 1 Аз казвам Иван се Аз се казвам Иван .

Упр . 5 5 Аз съм учител . Аз бях учител .

Упр . 6 6 Аз съм учител . Аз учител ли съм .
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При друга част от таблиците има модел . Този модел се добавя към условието на упражнението 
и е специфичен за всеки конкретен урок . Идентификатор за полето модел в Текст 1 е съдържанието 
&модел в полето Текст 2 . Останалите записи, които не са модели се третират по същия начин как-
то при другите упражнения . На обучаемия се представя Текст 1 . Той трябва самостоятелно да по-
пълни правилния отговор, който може да се сравни със съдържанието на полето Текст 2 .

Таблица 9. Примерна таблица с упражнения по модел

Учебна 
номенкл .

№ 
урок

Текст 1 Текст 2

9
Искам да отида на кино . хайде да отидем 

заедно .
&модел

Упр . 1 9 Искам да уча . хайде да учим заедно

9 Искам да изляза на разходка . хайде да излезем заедно

9 Вчера аз закъснях . А ти закъсня ли? &модел

Упр . 2 9 На изпита ние говорихме добре . А Вие говорихте ли?

9 снощи разбрах всичко . А Ива и Пепи разбраха ли?

9 Иван да влезе ли? Нека да влезе &модел

Упр . 3 9 Ива и Ана да дойдат ли? Нека да дойдат .

9 Пепи да се обади ли? Нека да се обади .

лингвистичните дидактични игри имат основна цел да помогнат обучаемия при затвърждаване 
на новата лексика [2] . Те използват наличните лексикални ресурси и са предназначени за различни ета-
пи на обучението, както от гледна точка на нивата на лингвистичен анализ (морфология, синтаксис, 
семантика), така и от гледна точка на нивата на овладяване на знания (начинаещи, средни, напредна-
ли) . В момента са реализирани три игри, посочени в горната таблица, които позволяват овладяване 
на знания на ниво морфология .

Други модули
Обучаващият модул използва подготвените посредством предишния модул уроци . Предвижда 

се за всеки индивидуален обучаем да се оценява резултатът от тестовете и упражненията, а така 
също да се прави диагностика, анализ и статистика на грешките . Най-често срещаните грешки ще 
се използват при обучението с цел предпазване на обучаемите от допускането им . Административ-
ният модул осъществява връзката между останалите модули, актуализира опциите на средата, ре-
гистрира и дава права за достъп на различните ползватели . 

Заключение
Идейният проект за създаване на генератор на уроци в момента се апробира в департамента по 

чуждоезиково обучение при пловдивския университет „Паисий хилендарски“ . Въпреки че учебната 
номенклатура може динамично да се променя, се цели при проектирането да се вземат предвид всич-
ки налични учебни материали и да се провери могат ли да бъдат покрити от описания формален мо-
дел . Участието на студенти от специалности в направление 4 .6 ИкН, както и от специалност ма-
тематика и информатика в процеса на моделиране, създаване и реализиране на генератора на уро-
ци, както и на други модули на средата е добър пример за активно обучение по компютърни науки . 
Тук можем да отчетем прилагането на конструктивистки подходи като „Обучение в практиката“ 
(Learning by doing) и „Проектно-базирано обучение“ (Project-based learning) . От друга страна, използ-
ването на средата за обучение позволява прилагане на същите подходи, но вече за обучение по българ-
ски език, както и за реализиране на игровизация и обучение чрез забавление (Edutainment) . Описаната 
среда ще бъде приложена в обучението по БЕ за чуждестранни студенти, компютърна лингвистика, 
българска морфология и синтаксис . 
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Abstract: The good tradition and the experience acquired in the teaching of information Technology in Bul-
garian schools provide the basis for creating the elements of Methodology for Teaching the School Subject infor-
mation Technology (iT) . An important role in the iT learning process has problem solving . The problems’ suita-
ble selection, structuring and combining are essential in the quality acquisition, reaffirming and development of 
certain knowledge and skills in the sphere of iT . The skilful application of the acquired knowledge and skills in 
solving practical problems accommodates the realization of intersubject relations with other school subjects . This 
provides for a more effective and quality realization of the goals of iT learning . This current paper is devoted to 
the problems in iT learning . We discuss different problem classifications adapted to the specifics of the iT sub-
ject matter in school . Special attention is paid to the classification of problems, in relation with the school curric-
ulum, included in the middle school in studying the topic „Computer Presentations“ . Specific examples and prob-
lems are described which can assist the teachers in teaching this particular topic . The work is designed for infor-
mation Technology teachers .

Keywords: problems, information Technology, learning, school, Methodology for Teaching, computer pres-
entation, knowledge, skills .

I. Въведение.
Oбучението по информационни технологии (ИТ) в прогимназиалния етап на българските учи-

лища е насочено към усвояване на теоретични знания за дадена технология и практически умения 
за нейното използване . съществена роля в процеса на обучение по ИТ играе решаването на различни 
учебни задачи, свързани с изпълнение на последователност от действия, които учениците трябва да 
реализират на компютър . Решаването на конкретни задачи подпомага придобиването както на тео-
ретични знания, така и на практически умения за работа с конкретен приложен софтуер . Всяка пра-
вилно подбрана задача помага за формиране и затвърждаване на знанията на учениците по конкрет-
на тема от учебното съдържание и води до усвояване на специфични умения за работа с компютър 
и приложен софтуер .

Редица методически разработки разглеждат мястото и ролята на задачите в обучението по ин-
форматика и информационни технологии ([1], [2]) . Правилният подбор, структуриране и съчета-
ване на учебните задачи при придобиване, затвърждаване и развиване на определени знания и уме-
ния, както и умелото прилагане на формираните знания и умения при решаване на творчески зада-
чи, предразполагащи реализация на междупредметни връзки с други учебни предмети способстват за 
по-ефективна и качествена реализация на целите на обучение по ИТ в прогимназиалния етап на бъл-
гарските училища .

II. Класификация на задачите по информационни технологии
В психолого-педагогическата литература е направена разнообразна класификация на задачите, из-

ползвани в учебните предмети . В [1] и [2] са направени различни класификации на задачите, адап-
тирани към спецификата на учебното съдържание по информатика и информационни технологии в 
училище: според учебното съдържание; според дидактическите цели, които се постигат с тяхното 
решаване; според извършените дейности от учениците за решаване на задачите; класификация по 
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сложност; по типа на познавателната дейност на учениците, необходима за решаването им; според 
типа на извършваните информационни дейности (операционални задачи; концептуални задачи; ос-
новни практически задачи; съпътстващи практически задачи; задачи за курсови проекти) .

III. Задачите по информационни технологии според учебното съдържание
При изучаване на ИТ в прогимназията са включени за изучаване следните основни теми: компю-

търна система; Работа с графични изображения; компютърна текстообработка; Електронни таб-
лици; компютърна презентация; Интернет; Интегриране на дейности и работа по проекти .

В настоящата разработка по-подробно са разгледани задачите от темата „компютърна презен-
тация“, като са представени конкретни примери .

Задачите по ИТ според учебното съдържание за темата „компютърна презентация“ от 5-7 клас, 
могат да бъдат класифицирани в следните групи задачи за:

5 . клас:
 y Разглеждане и демонстриране на готова презентация;
 y Редактиране и форматиране в готова презентация чрез извършване на действия за добавяне, 

разместване, редактиране и изтриване на слайдове;
 y създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображения .

6 . клас:
 y създаване и съхраняване на презентация по зададена тема и съдържателна част;
 y Вмъкване и форматиране на графични и текстови обекти;
 y Прилагане на анимационни ефекти към елементи на слайд;
 y Задаване на преходи и времетраене на слайд .

7 . клас:
 y Вмъкване на диаграми и таблици в компютърна презентация;
 y Вмъкване на звукови и видео обекти в презентация;
 y Запазване на презентация в различни файлови формати;
 y създаване на компютърна презентация по зададена тема . спазване на основни правила за пред-

ставяне на презентация пред публика .
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 .

 y Формиране на умения и навици за разглеждане и демонстриране на готова презентация
При разглеждане на тази тематика, на учениците от 5 . клас могат да бъдат предложени следни-

те варианти за решаване на задачи:
 y Задачи за разглеждане на съдържателната част на готова презентация и нейното струк-

туриране, обръщайки внимание на правилата за представяне на информация в презентация;
 y Задачи за разглеждане на готова презентация в различни режими и нейното демонстриране .

Пример: Отворете файла oblasti .pptx с готова презентация на тема „Географски области на Бъл-
гария“ . Разгледайте съдържателната част на презентацията . какви елементи съдържат слайдовете 
в презентацията? Пуснете презентацията в режим на демонстрация и обърнете внимание на ефек-
тите, чрез които се визуализират отделните елементи от слайдовете на презентацията .

 y Формиране на умения и навици за редактиране и форматиране в готова презентация чрез из-
вършване на действия за добавяне, разместване, редактиране и изтриване на слайдове

При разглеждане на тази тематика, на учениците от 5 . клас могат да бъдат предложени следни-
те варианти на задачи за решаване:

 y Задачи за добавяне, разместване и изтриване на слайдове в готов модел на компютърна 
презентация;

 y Задачи за редактиране на съдържанието на вече създадени слайдове в компютърна презен-
тация .

Пример: Отворете файла oblasti .pptx с готова презентация на тема „Географски области на Бълга-
рия“ . Добавете нов слайд към презентацията, представящ чрез графично изображение разположение-
то на тези области в географската карта на България и го разположете непосредствено след слайда 
със списъка на областите . Подредете слайдовете, представящи кратка информация и снимков мате-
риал за всяка географска област като спазвате поредността от списъка . Изтрийте повтарящите се 
слайдове в презентацията . съхранете презентацията във файл с име oblasti_bg .pptx .
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Пример: Отворете файла sezoni .pptx с готова презентация . Добавете кратък текст, описваш съ-
ответния сезон или картинка в слайдовете, където е необходимо . Подредете слайдовете по поре-
дността на годишните сезони . съхранете направените промени в презентацията .

 y Формиране на умения и навици за създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща 
текст и изображения

При разглеждане на тази тематика, на учениците от 5 . клас могат да бъдат предложени следни-
те варианти:

 y Задачи за създаване на кратка презентация с обем до 5-6 слайда по предварително зададен 
образец и съдържателна част; 

 y Задачи за създаване на кратка презентация с обем до 5-6 слайда с предварително зададена 
съдържателна част и списък с изисквания относно общата структура на слайдовете в презен-
тацията, при които учениците сами избират начина на структуриране и оформяне на инфор-
мацията в слайдовете .

Пример: създайте компютърна презентация по зададения модел на Фиг . 1, състояща се от 3 слай-
да . Необходимите графични изображения на птици ще намерите в папка Животни . съхранете във 
файл с име animals .pptx .

Фигура 1.

Пример: създайте компютърна презентация на тема „строители на нова България“, състояща 
се от шест слайда (заглавен слайд и пет основни слайда, представящи кратка информация за пет ви-
дни личности от българската история) . Текстовата информация и графични изображения, необхо-
дими за изготвяне на презентацията може да намерите в папка материали . съхранете презентаци-
ята във файл с име stroiteli_bg .pptx .

Пример: създайте кратка презентация, съдържаща текст и изображения с обем до 3 слайда, в коя-
то да представите вашия домашен любимец .

 y Формиране и усъвършенстване на умения и навици за създаване и съхраняване на презентация по 
зададена тема и съдържателна част

При разглеждане на тази тематика, на учениците от 6 . клас могат да бъдат предложени следни-
те варианти:

 y Задачи за създаване и оформяне на компютърна презентация с обем до 10 слайда по зададен 
образец и предварително предоставена съдържателна част; 

 y Задачи за създаване и оформяне на компютърна презентация с обем до 10 слайда с предва-
рително зададена съдържателна част, при които учениците синтезират предоставената тек-
стова информация и сами избират начина на структуриране и оформяне на информацията в 
слайдовете .

 y Задачи за създаване и оформяне на компютърна презентация по зададена тема и крат-
ки инструкции относно съдържателната част с обем до 10 слайда, при които учениците сами 
търсят и систематизират необходимата информация по зададената тема, а също така изби-
рат начина на структуриране и оформяне на информацията в слайдовете .

Пример: създайте компютърна презентация на тема „седемте рилски езера“, състояща се от ос-
ем слайда (заглавен слайд и седем основни слайда, представящи кратка информация за седемте рилски 
езера) . Текстова информация и графични изображения, необходими за изготвяне на презентацията 
може да намерите в папка Рилски езера . съхранете презентацията във файл с име ezera .pptx .

Пример: създайте презентация на тема „моето семейство и приятели“, в която да разкажете 
на кратко за членовете на вашето семейство и най-добрите ви приятели (в отделни слайдове – ро-
дители, братя и сестри, баби и дядовци, приятели) .
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 y Формиране на умения и навици за вмъкване и форматиране на графични и текстови обекти
При разглеждане на тази тематика, на учениците от 6 . клас могат да бъдат предложени следни-

те варианти:
 y Задачи за вмъкване и форматиране на графични форми и художествено оформен текст в 

слайдове на презентация;
 y Творчески задачи за вмъкване и форматиране на графични и текстови обекти .

Пример: създайте компютърна презентация на тема „моите любими спортове“ по зададения 
модел на Фиг . 2, съдържаща два слайда (заглавен слайд и основен слайд с шаблон за оформление Blank) . В 
заглавния слайд на презентацията поставете художествено оформен текст за заглавие . За предста-
вената схема във втория слайд използвайте готовите графични форми (текстово поле, линия) . По-
търсете в интернет подходящи графични изображения, представящи вашите любими спортове и 
ги вмъкнете под изработената от Вас схема по посочения образец на втория слайд от Фиг . 2 . съхра-
нете презентацията във файл с име lubimi_sportove .pptx .

Фигура 2. Примерен модел на слойдовете за презентацията

Пример: създайте компютърна презентация на тема „Основни геометрични фигури“ . Предста-
вете ги първоначално в един слайд като ги изчертаете, използвайки готовите форми . Под всяка от 
изчертаните фигури добавете текстово поле с надпис за вида на фигурата . Допълнително за всяка 
една от фигурите на отделен слайд представете нейните основни характеристики и формули за пе-
риметър и лице . Използвайте художествено оформен текст за заглавията на всеки слайд . съхранете 
презентацията във файл с име figuri .pptx .

Пример: създайте компютърна презентация на тема „любим годишен сезон“ . Представете го 
визуално в един слайд като използвате готовите форми . Примерен образец на такъв слайд може на 
видите на Фиг . 3 . На отделен слайд задайте кратко описание .

Фигура 3. Примерен модел

 y Формиране на умения и навици за прилагане на анимационни ефекти към елементи на слайд
При разглеждане на тази тематика, на учениците от 6 . клас могат да бъдат предложени следни-

те варианти:
 y Задачи за прилагане и настройка на характеристики на анимационни ефекти от дадена 

група към предварително указани обекти от презентацията; 
 y Задачи за усъвършенстване на уменията за създаване на атрактивни презентации чрез 

прилагане и настройване на характеристики на подходящи анимационни ефекти, при които 
учениците сами избират вида на ефекта .

Пример: Отворете файла ezera .pptx . Приложете подходящи анимационни ефекти от групата 
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Entrance към съответните графични изображения за седемте рилски езера . Настройте анимационни-
те ефекти да се стартират автоматично без изчакване на щракването с мишката . Прегледайте по-
лучения резултат в режим на презентиране .

Пример: Отворете файла figuri .pptx . Приложете подходящи анимационни ефекти за визуализи-
ране на изображенията на основните геометрични фигури, допълнителните означения и построен-
ия и формули за периметър и лице на геометрични фигури . За целта използвайте анимационни ефек-
ти от всички групи (Entrance, Emphasis, Exit, Motion Paths) .

 y Формиране на умения и навици за задаване на преходи и времетраене на слайд
При разглеждане на тази тематика, на учениците от 6 . клас могат да бъдат предложени следни-

те варианти:
 y Задачи за прилагане и настройка на ефекти за преход и времетраене съгласно зададени изи-

сквания към предварително указани слайдове от презентацията; 
 y Задачи за усъвършенстване на уменията за създаване на атрактивни презентации чрез 

прилагане на преходи при смяна на слайдове и времетраене, при които учениците сами избират 
и настройват подходящ ефект .

Пример: Отворете файла ezera .pptx . Изберете и приложете ефект на преход за заглавния слайд и 
настройте времетраене на прехода от 3 секунди .

 y Формиране на умения и навици за вмъкване на диаграми и таблици в компютърна презентация
При разглеждане на тази тематика, на учениците от 7 . клас могат да бъдат предложени следни-

те варианти:
 y Задачи за вмъкване и оформяне на таблици и SmartArt диаграми в компютърна презента-

ция, избирайки подходящ шаблон за оформление на слайд;
 y Задачи за преобразуване на текстова информация от слайд във вид на SmartArt диаграма;
 y Задачи за вмъкване и оформяне на различни видове диаграми в компютърна презентация, 

избирайки подходящ шаблон за оформление на слайд;
 y Задачи за редактиране на вече създадени таблици и диаграми в компютърна презентация;
 y Задачи за вмъкване на таблици и диаграми от Excel, прилагайки техники за вграждане и 

свързване на обекти чрез използване на команди за копиране и управляемо вмъкване .
Пример: създайте компютърна презентация за видовете музикални инструменти . Презентаци-

ята трябва да съдържа таблица, схема, художествено оформен текст . Използвайте следните при-
мерни слайдове (Фиг . 4) .

Фигура 4.
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следващите слайдове направете по подобие на четвъртия . Не забравяйте слайд за заключение . 
Приложете подходяща основа за дизайн и цветна схема на презентацията . съхранете презентация-
та във файл с име muzikalni_instrumenti .pptx .

Пример: създайте компютърна презентация . Отворете файла Granitzi .xlsx . копирайте таблица-
та и диаграмата, представящи границите на България и ги поставете в отделни слайдове на презен-
тацията . В нов слайд изработете по подобен начин същата таблица и диаграма със средствата на 
PowerPoint, като приложите и подходящ шаблон за оформление на слайда . съхранете презентацията 
във файл с име Granitzi .pptx .

 y Формиране на умения и навици за вмъкване на звукови и видео обекти в презентация
При разглеждане на тази тематика, на учениците от 7 . клас могат да бъдат предложени следни-

те варианти:
 y Задачи за формиране на умения за вмъкване на звук и видео в слайд на компютърна презен-

тация, прилагайки техники на вграждане и свързване на обекти;
 y Задачи за настройка на свойства на звукови и видео обекти в презентация;
 y Задачи за настройка на продължителността на звук за цялата презентация, както и за 

последователност от слайдове .
Пример: Отворете файла muzikalni_instrumenti .pptx . В слайдовете, представящи отделните ви-

дове музикални инструменти вмъкнете файла със звука от съответния инструмент, който ще по-
лучите от своя преподавател .

Пример: Отворете файла ezera .pptx . В началния слайд на презентацията вмъкнете посочен от 
преподавателя звуков файл с народна музика, характерна за Родопите и настройте продължителнос-
тта на звучене до края на демонстрацията на презентацията .

 y Формиране на умения и навици за запазване на презентация в различни файлови формати
При разглеждане на тази тематика, на учениците от 7 . клас могат да бъдат предложени следни-

те варианти за решаване на задачи:
 y Задачи за съхраняване на презентация в PPS (PowerPoint Show) формат;
 y Задачи за съхраняване на презентация в Mpeg-4 Video формат;
 y Задачи за съхраняване на презентация в JPEG формат;
 y Задачи за съхраняване на презентация в RTF формат .

Пример: Отворете файла ezera .pptx . съхранете всички слайдове на презентацията във вид на гра-
фични изображения като изберете файлов формат за съхранение JPEG .

Пример: Отворете файла ezera .pptx . съхранете презентацията във файлов формат RTF . Отворе-
те новосъздаденият файл с програмата MS Word .

 y Развиване и усъвършенстване на умения и навици за създаване на компютърна презентация по 
зададена тема . спазване на основни правила за представяне на презентация пред публика

При разглеждане на тази тематика, на учениците от 7 . клас могат да бъдат предложени следни-
те варианти за решаване на задачи:

 y Задачи по образец (модел);
 y Задачи за формиране на умения за проектиране и създаване на компютърна презентация по 

зададена тематика и кратко описание .
Пример: Представете си, че са ви дошли гости от чужбина . създайте презентация на тема „На 

гости в България“, в която да представите местата, които бихте им показали по време на госту-
ването им . Презентацията трябва да съдържа десет слайда, всяка избрана забележителност да бъде 
представена с кратък текст и поне едно изображение в отделен слайд . За целта използвайте интер-
нет за набавяне на необходимата информация и графични изображения . Добавете подходящо видео 
или звук към всеки един от слайдовете на презентацията, което да е тематично свързано със съот-
ветната информация от слайда . съхранете презентацията във файл с име ekskurzia .pptx . Представе-
те презентацията пред публика .

Пример: създайте презентация на тема „моят роден град“, която да съдържа местоположение-
то на родния ви град, кратки исторически факти за него, забележителностите в града и близки до 
него . Използвайте Интернет, за да си набавите необходимата информация и подходящите графич-
ни изображения . Представете презентацията пред публика .

IV. Заключение
с помощта на задачите по темата „компютърна презентация“ в обучението по информацион-
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ни технологии в прогимназиален етап се постигат следните основни резултати:
 y Формирани знания и умения у ученика при завършване на 5 . клас по темата „компютърна пре-

зентация“:
 y познава основните понятия при компютърна презентация, както и основните струк-

турни елементи на слайд;
 y разглежда и демонстрира готова презентация;
 y създава собствена презентация с обем до 10 слайда, съдържаща текст и изображения .

 y Формирани знания и умения у ученика при завършване на 6 . клас по темата „компютърна пре-
зентация“:

 y създава презентация по зададена от учителя тема;
 y умее да избира и прилага подходящ шаблон за оформление на слайд;
 y вмъква и форматира графичнии текстови обекти в презентация;
 y използва и прилага готови анимационни ефекти на ниво съдържание на слайд;
 y познава предназначението на основните групи анимационни ефекти на елемент от слайд 

и умее да ги избира и използва правилно;
 y задава и модифицира вида на преходите между слайдове в презентация и задава продължи-

телността и времетраенето им;
 y съхранява и зарежда създадена презентация .

 y Формирани знания и умения у ученика при завършване на 7 . клас по темата „компютърна пре-
зентация“: 

 y избира подходящ дизайн и цветна схема на презентация, свързан с конкретната тематика;
 y използва звукови ефекти в презентация;
 y вмъква в презентация обекти от различен тип;
 y знае правилата за представяне на презентация пред публика;
 y представя и защитава презентация пред публика;
 y записва презентацията в различни файлови формати .

Други подобни примерни задачи по ИТ за темата „компютърна презентация“ в прогимназиален 
етап са реализирани от авторите на статията в учебни помагала [3], [4], [5] .
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БЕЛЕЖНИК В ОБЛАКА

NOTES IN THE CLOUD
Ludmila Atanasova Dermendjieva
1st primary School „St. St. Cyril and Methodius“, Gotse Delchev

Abstract: The Onenote Class notebook helps teachers to quickly set up a personal workspace for each student, 
a library and a collaboration space for lessons and creative activities . 

The Onenote is new for me as a teacher . it helps me to quickly render the new study material easy and interesting 
for my students . it also suports me in teaching them and in giving them homewoks . My students experience well-
structured lessons . They do their home works without much effort . They work together on various assignments .

Keywords: Onenote Class notebook, Оffiсе 365, QR

„Образователната система поначало е инертна, а съвременните социални процеси – изключител-
но динамични . Вече е налице едно изоставане, чието наваксване е единствено по пътя на една сериоз-
на модернизация на процеса на обучение . Например, обикновено едно или няколко поколения деца учат 
по едни и същи хартиени учебници и ако в тях се промени дори и един факт, е изключително неудоб-
но, тежко и финансово неефективно това да се отрази и учебниците да се коригират . В същото вре-
ме в епохата на цифровото съдържание едно електронно онлайн помагало би могло да се промени за 
броени секунди, при това подобна промяна би струвала стотици и хиляди пъти по-малко от съща-
та на хартия .“ [1]

Използването на облачни технологии в системата за училищното образование позволява да се 
осигури мобилност, достъпност и актуалност на образователните ресурси . Облачната среда за обу-
чение:

 y Позволява без допълнителни средства да се използват постоянно актуализирани компютърни 
инфраструктури, приложения и услуги;

 y Предоставя равни възможности за получаване на качествени образователни услуги за всеки – 
независимо къде живее и какво устройство притежава – телефон, таблет или компютър .

 y спомага за формиране на личности, които могат да се адаптират към живота в информацион-
ното общество . 

B Бългapия вcички yчилищa и yнивepcитeти мoгaт дa ce възпoлзвaт oт cтpaxoтнитe възмoж-
нocти, пpeдocтaвяни oт мiсrоsоft нaвcякъдe пo cвeтa, a имeннo: нaпълнo бeзплaтнo пoлзвaнe нa Оffi-
се 365 – зa yчeници, cтyдeнти, yчитeли и yнивepcитeтcки пpeпoдaвaтeли .

Бeзплaтният лицeнз РrоРlus (Оffiсе 365 плaн Еduсаtiоn Е1) включвa oнлaйн вepcиитe нa Wоrd, Ех-
сеl, РоwеrРоint, Оutlооk, Оnеnоtе и Оnеdrivе c 1 Тb диcкoвo пpocтpaнcтвo . Moжe дa ce пoлзвa нa дecк-
тoп ycтpoйcтвa, тaблeти и мoбилни тeлeфoни (oбщo дo 5 бpoя), нeзaвиcимo oт oпepaциoннaтa им 
cиcтeмa – мiсrоsоft Windоws (7 или пo-нoвa вepcия), масОi (10 .6 или пo-нoвa вepcия), iОC (6 .0 или пo-
нoвa вepcия) или Аndrоid (кitкаt 4 .4 или пo-нoвa вepcия) . Eдинcтвeнoтo зaдължитeлнo ycлoвиe, зa дa ce 
възпoлзвaт yчилищата (pecпeктивнo пpeпoдaвaтeли и ученици) oт тaзи възмoжнocт, пpeдocтaвeнa 
oт мiсrоsоft е, дa ca peгиcтpиpaни в системата Оffiсе 365 зa oбpaзoвaниeтo [2] .

Първо основно училище „св . св . кирил и методий“ се възползва от тази страхотна възможност 
и вече няколко месеца Офис 365 е част от ежедневието ни . Всички учители, учениците от 5 до 8 клас 
и родителите от родителските активи притежават акаунт, с който могат да използват:

 y Електронна поща и календар .
 y Onedrive – място за организиране и съхраняване на папки и файлове, създаване и споделяне на до-

кументи .
 y Online MS Office – онлайн създаване на Word, Excel, PowerPoint и Onenote документи .
 y Възможност за редактиране, споделяне и едновременна работа на потребители в реално време .
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 y Sway – онлайн създаване и представяне в интернет на интерактивни доклади и презентации .
 y Групи: по методически обединения (за учителите), група на родителите и класните ръководи-

тели, групи по класове и интереси (за учениците) . 

Фигура 1. Стартов екран на Офис 365

Възможност за създаване на бележник на класа на Onenote имат само учителите .
Защо Onenote?
Onenote desktop е малко пренебрегнат и непознат инструмент на Microsoft Office, но всъщност е 

лесен за използване, удобен и ефективен . Onenotе е най-доброто решение за приложение, което може 
успешно да замести тетрадката на учениците . Onenote е страхотен начин за събиране и организира-
не на ресурсите . Записваме идеи, следим бележки от клас, правим снимка на екрана или създаваме спи-
сък със задачи, а също така – рисуваме и скицираме идеите си . Въвеждаме, пишем, рисуваме:

 y  Пишем навсякъде по страницата и разгръщаме въображението си . 
 y  Използваме перото на устройството или пръст, за да пишем и рисуваме с различни типове пе-

ра и маркери .
 y  Добавяме мрежа или редове за по-лесно чертане и писане . 

Заснемаме всичко:
 y  Изпращаме уеб сайтове .
 y Рецепти;
 y Документи;
 y И други в Onenote чрез препратката за споделяне, Microsoft Edge, Clipper, Office Lens и десетки 

други приложения и услуги .
Организираме:
 y  Търсим и намираме всичко в бележките си, включително ръкописни бележки и текст в картини .
 y  Имаме бърз достъп до своите най-нови бележки, допълнени с визуализации на всяка страница .
 y  Достъп с едно щракване до списъци със задачи с квадратчета за отметка .

Работим в екип:
 y  лесно споделяме своите бележници и бележки с ученици, колеги, семейство и приятели .
 y  Планираме почивки, споделяме протоколи от събрания или бележки от лекции с хората около 

вас .
 y  Редактираме бележки заедно и виждаме промените в реално време . 

Бележките пътуват заедно с нас – независимо дали сме вкъщи или в движение, записват се авто-
матично и се синхронизират в облака, така че винаги имаме най-новата версия на всички ваши ус-
тройства . Onenote бележниците ни изглеждат познати на всички устройства, така че можем да 
продължим от мястото, където сме спрели – на компютъра, таблета или мобилното устройство .

Фигура 2. Достъп до OneNote през произволно мобилно устройство
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Onenote Class notebook, или Бележника на класа позволява да организираме своите планове за уро-
ци и съдържание за курсове в собствен цифров бележник с:

 y библиотека за съдържание на учебните материали – достъпна отвсякъде, защото е дигитална;
 y лично работно пространство за всеки ученик;
 y пространство за сътрудничество за уроци и творчески дейности .

Onenote бележника на класа се създава само с няколко стъпки . Примерни модели на използване на 
Onenote са:

 y В Бележника на класа учителят може да събере уеб съдържание и да вгради съществуващи вече 
уроци, да включи аудио и видеозаписи, за да създаде богата интерактивност за учениците си .

 y Учениците могат да използват мощни инструменти за рисуване, за да маркират, да анотират 
слайдове, да скицират диаграми и да си водят ръкописни бележки . 

 y Бележникът на класа улеснява събирането на домашните, тестовете, изпитите и учебните 
материали . 

 y Учениците отиват в библиотеката за съдържание, за да получат своите задачи – повече няма 
нужда от отпечатване на материалите за класа .

 y Бележникът на класа ни дава възможност да осигурим индивидуална подкрепа на всеки ученик, 
чрез въвеждане или писане директно в личния му бележник .

 y Пространството за сътрудничество насърчава учениците да работят заедно, като учите-
лят дава обратна връзка и ги обучава в реално време .

 y Чрез търсене на етикети с молба за помощ учителите могат мигновено да кажат мнението си 
на учениците, които имат проблем .

И докато ние, потребителите на Onenote бележниците учим в облака забавлявайки се, екипът 
на Onenote създава все повече подобрения и Onenote става все по-ефективен . От блога на Microsoft in 
Education можем да изтеглим безплатни добавки, които да направят ученето още по-лесно и инте-
ресно [3] . Добавката Learning Tools е страхотен пример за това, как технологиите могат да бъдат 
безценни при обучението на деца със сОП . Добавката има функции като: диктовка, четене, четене 
с разбиране и други . Тя е избрана като „Top Дислексия приложение“ за 2016 г . Една от най-новите въз-
можности на Onenote е да импортира съдържание в Sway . По този начин бързо и лесно създаваме свои-
те презентации и споделяме онлайн .

Onenote бележниците можем да споделяме с родители и колеги по стандартния начин за споделя-
не, както и с генериране на QR код . Всеки, който притежава QR кода, сканрайки го с мобилното си ус-
тройство ще има view-only достъп до вашия Class notebook .

Използването на облачни технологии в системата за училищното образование позволява да се 
осигури мобилност, достъпност и актуалност на образователните ресурси . Облачната среда поз-
волява без допълнителни средства да се използват постоянно актуализирани компютърни инфра-
структури, приложения и услуги . 

Onenote бележниците спомагат за ефективното включване в образователния процес на цялото 
многообразие от възможности и средства за достъп до информация, както в рамките на образова-
телните институции, така и отвсякъде – от дома, в училище, на улицата .

Източници:
1 . стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в обра-

зованието и науката на република България, софия, министерски съвет, 2014-2020 г .
2 . https://products .office .com/bg-BG/student
3 . https://blogs .technet .microsoft .com/microsoft_in_education/2016/04/20/11-new-onenote-features-

teachers-will-love/



348

ОбразОвание и технОлОгии

Анна Николова Георгиева
СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

3D мОДЕЛИРАНЕТО – НЕИЗЧЕРПАЕмА И ЛЮБОПИТНА мАТЕРИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

3D MODELING INExHAUSTIBLE AND CURIOUS MATTER fOR STUDENTS 
Anna Nikolova Georgieva
“Hristo Botev“ Secondary School, Tutrakan

Abstract: nowadays iT develop fast . There are computers, tablets and smart phones at every home . Our children 
distinguish three-dimensional images from two-dimensional without problem . 3d modeling is an inexhaustible 
and curious matter for them . Students from 5th to 8th grade extracurricular present work with program Google 
Sketch up . Students from 9th grade also study this program in regular classes in information Technology . They 
claim that the program is amazing and must be studied from 7th grade . Students have got a great desire and 
interest and we must respond appropriately to their aspirations for development .

Keywords: 3d modeling, Google Sketch up, information Technology, three-dimensional, two-dimensional, 
regular classes, extracurricular .

В нашето ежедневие iT технологиите се развиват със сериозни темпове . Днес във всеки дом има 
компютър, лаптоп, таблет или Smart телефон . За нашите деца не е проблем да различат триизмерни 
изображения от двуизмерни . 3d моделирането е неизчерпаема и любопитна материя за тях . 

В настоящата разработка е представена работа с програмата Google Sketchup в извънкласна 
форма с ученици от 5 до 8 клас . сформираната извънкласна форма е по проект НП „с грижа за всеки 
ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олим-
пиади“ .

Проведено е и анкетиране сред ученици от 9 клас, които също изучават горепосочената програ-
ма в редовните часове по информационни технологии . Деветокласниците посочват, че програмата е 
удивителна и е трябвало да я изучават още в 7 клас . 

Оказва се, че желанието и интереса на учениците е огромен и ние трябва да отговорим подобава-
що на стремежът им за развитие в областта информационните технологии .

съгласно Национална програма за въвеждане на информационните и комуникационни техноло-
гии в българските училища, главна цел е ефективното използване на съвременните информационни 
и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съ-
държание и въвеждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес [1] . 

Ръководени от тази главна цел, решихме да запознаем учениците от извънкласната форма включ-
ваща ученици от прогимназиален етап (5 - 8 клас) с програмния продукт – Google Sketchup за създаве-
не на триизмерни обекти . Трябва да споменем, че същата програма се изучава в 9 клас в часове по Ин-
формационни технологии, раздел „компютърна графика“ . 

софтуерният продукт Google Sketchup е програма за създаване, редактиране и споделяне на три-
измерно моделиране от векторен тип . Тя има следните предимства: 

 y Професионалните програми от типа AutoCAd, Maya и др ., са скъпи и доста сложни
 y Те са неразбираеми за средностатистическия потребител
 y Проблем са и сериозните системни изисквания на тези програми . 

Внимание привлича безплатната версия Google Sketchup . Програмата е толкова интуитивна, че 
всеки, с малко над базовите компютърни знания, би могъл сам да създаде свой собствен модел . 

Именно тези предимства на програмата ни провокира да запознаем по-малките учениците от 5-
8 клас .

Основните цели в извънкласната форма е изучаване на специализиран софтуер за създаване и за-
щита на продукти за участия в състезания и олимпиади .

В началото на учебната 2014-2015 година учениците се запознаха с 3d моделирането в рамките на 
16 учебни часа, със следните теми посочени в таблица 1 .
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 Таблица 1. Теми при изучаване на SketchUp

№ Тема Брой часове

1
Основни идеи при разработка на проект . Sketchup – История . 

Инсталиране .
2

2 Работно поле . Основни ленти с инструменти . 2

3 3d-модел на къща . 2

4 Достъп до библиотеки и приложението им . 2

5 Експортиране и импортиране на файлове . 2

6 създаване на прости модели: къщи, кули, огради . 2

7 създаване на обекти: крепостни кули и крепостна стена . 2

8 създаване на релеф . 2

Интересът бе голям . За тях неусетно минаваха двата часа блок . създавахме сгради, събаряхме 
стени, боядисвахме бръзо и без проблем променяхме външни мазилки . Работния процес по тема „3d-
модел на къща“ се вижда на Фиг . 1 и Фиг . 2 .

Фигура 1. Работа с програмата SketchUp – 5-8 клас

Фигура 2. Работа с програмата SketchUp – 5-8 клас

Учениците останаха удивени от възможността да прилагат различни материали върху обекти-
те като: стъкло, метал, дърво, водна повърхност и др . Приложението на различни елементи в слу-
чая стъкло се вижда на Фиг . 3 .



350

ОбразОвание и технОлОгии

 

Фигура 3. 3D Модел на къща разработен с SketchUp от Трифон Миленов Маринов 5а клас

Издигахме планини, правехме езера . Програмата се оказа неизчерпаема и любопитна . Интересът 
бе голям, а желанието за работа бе удивителен .

Освен задачи за рисуване на определели триизмерни обекти по образец, няколко ученици приеха 
като предизвикателство да създадат 3d модели на обекти от нашия град . създадоха 2 проекта на 
туристически обекти от града ни: крепостта „Трансмариска“ и „Виртуална разходка в Тутракан“ .

Учениците Ивелина Йорданова и Ния Бранимирова от 5 клас проучиха и събраха информация за 
крепостта „Трансмариска“, посетиха археолозите Емил Петков и Георги митев към Исторически 
музей град Тутракан . създадоха модел на крепостта по обяснения на археолозите, които поясниха, че 
самата крепост е разположена по наклонен релеф и скицираха чертеж на кулите от крепостта . До-
пълнително ниво на трудност бе факта, че за момента реално са открити само 2 кули от отбрани-
телното съоражение, от предполагаеми 16 . след като създадоха триизмерното изображение се създа-
де и видео клип, в който се прави изглед от всички страни на обекта . с този проект те участваха на 
Националния кръг на олимпиадата по Информационни технологии – монтана 2015 и се класираха на 7 
място сред 20-те проекта в категория „мултимедия“ . На Фиг . 4 е представена крепостта „Трансма-
риска“ с предполагаемите 16 кули [2] .

Фигура 4. 3D модел на крепостта „Трансмариска“

На Фиг . 5 е представен проект на учениците Александър Енчев от 8 клас и Николай Филипов от 6 
клас на тема „Виртуална разходка в Тутракан“ с представяне на триизмерни модели на три турис-
тически обекта: Етнографския музей „Дунавски риболов и лодкостроене“ Фиг . 8, Църквата „св . Ни-
колай Чудотворец“ Фиг .6, и архитектурния резерват „Рибарска махала“ Фиг . 7 . 
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Фигура 5. Екран от „Виртуална разходка в Тутракан“

Учениците се срещнаха с музейните специалисти от града: Величко Атанасов, Даниела Иванова и 
Румяна симеонова . след консултации и предоставяне на авторски снимки от музея те проектираха 
3d модели на обектите . самият факт, че обектите са реално съществуващи, усложни задачата на 
учениците, те изпипваха в детайли своите изображения . За трите исторически обекта се създадо-
ха и три видеоклипа, с които се разглеждат сградите от всички страни и се дават кратки истори-
чески пояснения за преглежданият обект . с този проект учениците участваха в Областната олим-
пиада по ИТ - 2015 и в национални състезания . Заеха призово второ място във вторият Национален 
конкурс „България в слово и картини“ – Търговище, 2015г .

Фигура 6. 3D модел на Църквата „Св. Николай Чудотворец“

Фигура 7. 3D модел на Архитектурният резерват „Рибарска махала“
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Фигура 8. 3D модел на Етнографския музей „Дунавски риболов и лодкостроене“

Децата на Тутракан творят за Тутракан – доказателство за това са интересните и атрактив-
ните проекти на учениците . макар и в малка възраст те доказаха, че 3d моделирането е неизчерпа-
ема и любопитна материя за тях . 

Векторната графика в 9 клас се изучава в рамките на 5 часа, но запознаването с програмата 
Sketchup е само 2 часа при работа с учебното помагало на издателство „Изкуства“ по Информацион-
ни технологии – задължителна подготовка . Трябва да обърне внимание на факта, че в други учебници 
и помагала не се разглежда 3d графиката . Разбира се за толкова кратко време – 2 часа, учениците по-
скоро се информират за безграничните възможности на програмата и за решаването на конкретни 
приложни задачи с нея [3] .

Проведена бе аномимна анкета сред деветокласниците, която може да видите на фигура 9  . В ан-
кетата участваха 33 ученици от професионално направление: „Програмист“ и „Икономика на среден 
и дребен бизнес“ .

Анонимна анкета
1 . Програмата Google Sketchup, е за определен вид компютърна графика:
а) растерна;
б) векторна;
в) фрактална;
г) няма посочено твърдение .

2 . 3d моделирането – работата с програмата Google Sketchup – представлява ли за вас интерес:
а) да, интересна ми е;
б) не, трудно работя с тази програма;
в) уча я защото е залегната в учебната програма .

3 . Изучаването на програмата Google Sketchup в 9 клас е:
а) точно навреме в 9 клас;
б) по-добре е да се учи още в 8 клас;
в) по-добре е да се учи още в 7 клас;
г) по-късно в 10 клас .

4 . Искате ли още часове за работа с програмата Google Sketchup, посочето колко? Посочете от 0 
до 10 часа .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 . Ще използвате ли тази програма за създаване на свой проек, като обзавеждане на стая, аранжи-
мент на градина и др .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 . коментерайте думите“ 3d това е бъдещето“ .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Анализ на изследванията
Независимо от различните професионални направления ученицете посочиха, че желаят повече 

часове за работа с тази програма . Формата за отговор бе сбоводна и само 1 ученик е посочил 0 часа, 
всички останили са посочили от 2 часа нагоре, Фиг . 10 .

Фигура 10. Резултати от запитването на 4 въпрос от анкетната карта

след запитване на учениците „Точно навреме ли е залегнато изучаването на програмата Google 
Sketchup в 9 клас“, 14 са посочили този отговор, други 8 са посочили, че може да се учи още в 8 клас, дру-
ги 8 са посочили още по-напред във времето, 7 клас и само 3 са посочили да се изучава в 10 клас, Фиг . 11 .

Фигура 11. Резултати от запитването на 3 въпрос от анкетната карта

На въпроса „3d моделирането – работата с програмата Google Sketchup – представлява ли за вас 
интерес?“ 27 са посочили „Да, интересна ми е“ . Трима „Не, трудно работя с тази програма“ и 3 са по-
сочили, че я „Учат, защото е залегната в учебната програма“, Фиг . 12 .

Фигура 12. Резултати от запитването на 2 въпрос
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На въпроса „Ще използвате ли тази програма за създаване на свой прект?“ 24 са посочили катего-
рично, че ще я използват . 6 смятат, че „Не може“ да я изполват и трима са отговорили „може би“, 
Фиг . 13 .

Фигура 13. Резултати от запитването на 5 въпрос от анкетната карта

В анкетата имаше възможност учениците сами да коментират думите „3d това е бъдещето“ . 
Получиха се интересни отговори ето и някои от тях: 

„красиво бъдеще“;
„В бъдещето ще виждеме всичко на 3d“;
„Ако всяка техника е на 3d това ще бъде просто невероятно“ . 
Тези отговори отново доказват, че 3d моделирането е неизчерпаема и любопитна материя . 

Заключение
красиво бъдеще за нашите деца има, когато училището може да създаде иновационни образова-

телни технологии и методи в учебния процес . Изучаването на програми като Google Sketchup в часо-
вете по Информационни технологии засилва интереса у учениците, както и желанието им за разви-
тие в областта на iT технологиите . Това се явява сериозна предпоставка за обучение и развитие на 
технологична култура в информационното общество на днешна България .

Днес изучаването на раздел „компютърна графика“ в часовето по ИТ преминава през следните 
класове от задължителната подготовка на обучението:

В пети клас - 9 часа;
В шести клас - 4 часа;
В девети клас - 5 часа;
Вижда се, че в 7, 8 и 10 клас този раздел липсва .
Предлагам, за да компенсира тази липса, „компютърната графика“ да се изучава в различни допъл-

нителни форми като клуб, ЗИП и сИП . 
Нека не спираме желанието и стремежа на подрастващите за развитие в областта на iT техно-

логиите .
Нека заедно работим за едно по-красиво бъдеще!
‘
Литература:
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2 . Национален кръг на олимпиадата по ИТ, монтана 2015, класиране в категория „мултимедия“ 

5-8клас, http://edusoft .fmi .uni-sofia .bg/archive/it2015/multimedia .pdf
3 . к . Гъров, А . Ангелов и колектив, Информационни технологии 9 клас, Издателство „Изку-

ства“, 2013 г .
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CLOUD COMpUTING И КАК ДА ПОСТИГНЕм БАЛАНС В СИГУРНОСТТА

CLOUD COMpUTING AND HOW TO ACHIVE THE BALANCE IN SECURITY
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Abstract: With the progress of information technology, with the appearance of the cloud services, with the 
entering of the smart phones and mobile internet access the notion ‘border’ or ‘perimeter’ of the network declines . 
up to the current moment it is normal for the users to have access to the corporative data from each point of 
the world at any time of different types of devices using different operating systems . One of these technological 
giants Cisco Systems named this model ‘borderless network’ . One of directions which is interesting for the area of 
cloud services is the security . The lower price and the support of the provider’s services without the need of hiring 
specialists in that area make it more preferable .

Keywords: cloud computing, securing cloud services, securing cloud, security balance

Използването на облачни технологии като нов подход при комуникацията, поставя още по-
строги критерии и изисквания към изграждане на надеждна и сигурна технология за защита както на 
данните, така и на комуникационните устройства . с навлизане на Cloud services („облачните услу-
ги“) нараства и интереса към поддържането на едно добро ниво на сигурност тъй като знаем, че си-
гурността никога не може да бъде абсолютна .

сигурността е свойство на една компютърна система да противостои на външни или вътреш-
ни дестабилизиращи фактори, които могат да доведат до нейното нежелателно състояние или по-
ведение . Термините информационна сигурност, компютърна сигурност и защита на информацията 
често се използват, като синоними . Тези термини са свързани и имат общи цели, като конфиденци-
алност, интегритет и достъпност на информацията, но между тях съществува разлика [1]:

 y Информационната сигурност се занимава с защитата на информацията, независимо от нейна-
та форма – електронна, печатна или друга .

 y компютърната сигурност се фокусира върху коректната работа на компютърните системи 
и мрежи и обработваната от тях информация .

 y Информационна защита включва практиките по управление на рисковете, свързани с използва-
нето, работата, съхранението и предаването на информацията, както и системите и проце-
сите използвани за тези цели .

Все по-често в нашето ежедневие се говори за Cloud services и в частност за Cloud computing („из-
числителен облак“) и дали информационните ресурси които съхраняваме могат да бъдат защитени 
достатъчно добре, за да се доверим на тази технология като потребители .

какво представлява Cloud computing – в практиката при използване на мрежа от отдалечени сър-
въри, които са хоствани в публичната мрежа Интернет, за да съхраняват, управляват и обработ-
ват данни, а не да използват локални сървъри или персонални компютри за това .

съществуват различни дефиниции за Cloud computing, като една от най-популярните е на На-
ционалния институт по стандарти и технологии (НИсТ), описващи термина като живо същество: 
„…модел позволяващ повсеместен и удобен при поискване мрежов достъп до общ фонд или обединя-
ване и конфигуриране на изчислителни ресурси като: мрежи, сървъри, съхранение, приложения и услу-
ги, които могат да бъдат бързо осигурени или освободени с минимални усилия за управление . Този об-
лачен модел се състои от пет характеристики, три модела на разгръщане и четири модела на обслуж-
ване“ както са показани на фиг . 1 [2, 4] .
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Фигура 1. Показани са петте характеристики, три модела на разгръщане и четири модела на обслужване

както е показано на фиг . 1 Cloud computing е много повече от обикновената виртуализация . То-
ва наистина е използване на технологията „като услуга“ . Потребителите не познават детайлите 
как определена услуга се изпълнява, на какъв хардуер работи, с колко процесора и т .н . За един потре-
бител е важно да знае какво включва съответната услуга и какво не, как работи уеб-базирания пор-
тал за самообслужване [3, 5, 7, 9] .

Петте основни характеристики, както е определено от НИсТ, са:
 y On-demand self-service („самообслужване при поискване“ – потребителите могат да предвидят 

облачни изчислителни ресурси, без да се изисква взаимодействието на човека, въпреки че е уеб-
базиран портал за самообслужване, т .е . конзола за управление); 

 y Broad network access („широка достъпност до мрежата“ – облачните изчислителни ресурси са 
достъпни през мрежата, подкрепящи хетерогенни клиентски платформи, като например мо-
билни устройства и работни станции);

 y Resource pooling („обединяване на ресурси“ обслужване на множество клиенти от едни и същи 
физически ресурси за по-сигурно и по-строго разпределяне на ресурсите на логическо ниво“);

 y Rapid elasticity („мащабно обезпечаване или способността да се предоставят мащабни услуги“ 
– ресурсите са обезпечени и освободени при поискване и автоматизирани и базирани на триге-
ри или параметри . Така клиентското приложение ще има точно капацитета, който трябва да 
има във всеки един момент от време);

 y Measured service („облачните системи автоматично контролират и оптимизират използване-
то на ресурсите, подходящи са за видове услуги като: съхранение, обработка, честотна лента 
и активни потребителски акаунти . Използването на ресурсите може да се наблюдава, контро-
лира или докладва, също така се осигурява прозрачност както за доставчика, така и за потре-
бителя, използващ услугата .“) .

модели на разгръщане
Public Cloud („публичен облак“) е архетипния модел на облака . При него услугите са отворени за 

всички: за новодошлите, за физически лица, за предприятия, за правителства, за вашите партньо-
ри, за съвместна работа и конкуренцията . ключовият момент е, че няма реални пречки за регулация 
на сигурността, които могат да се регистрират за достъп до споделена услуга . Най-ниска бариера за 
влизане (типично изискване за кредитна карта и връзка с интернет) е една от най-големите търгов-
ски точки на модела на „публичния облак“ .

Private Cloud (“частен облак”) се отнася до едно от най-спорните понятия в областта на Cloud 
Computing . Някои твърдят, че частните облаци не съществуват и че тези от тях, които твърдят 
че имат „частен облак“, имат само виртуализиран център за данни . Разграничението между вирту-
ализиран център за данни и „частен облак“ може да бъде трудно да се определи . Възприемането, че 
частните облаци са по-сигурни, отколкото техните публични еквиваленти е една от основните 
движещи сили зад организации, изграждащи свои собствени облаци . 

Community Cloud („общностен облак“) представляват средно положение между публичния и 
частния облак . Еквивалент е на комплексите от затворен тип за зони с висока престъпност . Облаци 
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от този тип са само за тези членове на една общност, в която има пълна и строга процедура за ре-
гистрация . Те не са обект на разглеждане в тази статия .

Hybrid Cloud (хибриден облак) се определя като един облак, когато: инфраструктурата на обла-
ка е композиция от два или повече отделни облачни инфраструктури (частни, общностни или пуб-
лични), които остават уникални, но са свързани помежду си чрез стандартизирани или патентова-
ни технологии, позволяващи преносимост на данните и приложенията (например облак за разпреде-
ляне на услугите за балансиране на натоварването между различни облаци) .

Четири модела на услуги
Software as a Service („софтуер като услуга“, SaaS) . Това е способността, която е предоставена на 

потребителя да се използват приложенията на доставчика, работещи в една облачна инфраструк-
тура . Приложенията са достъпни от различни клиентски устройства чрез всеки един интерфейс на 
„тънък клиент“, като например уеб браузър . Потребителят не управлява или контролира основата 
на облачната инфраструктура, включително мрежата, уеб сървъри, операционни системи, съхраня-
ване .

Platform as a Service („платформа като услуга“, PaaS) е способността, предоставена на потреби-
теля да разположи върху облачната инфраструктура потребители, създадени или придобити при-
ложения с помощта на езиците за програмиране, библиотеки, услуги и инструменти, предоставяни 
от доставчика . Потребителят не може да управлява или контролира основата на облачната инфра-
структура, включително мрежа, сървъри, операционни системи, или за съхранение както е в SaaS, но 
има контрол върху разгърнати приложения и евентуално конфигурационни настройки за „околната 
среда“ на приложението .

infrastructure as a Service („инфраструктура като услуга“, iaaS) е способността, предоставена на 
потребителя да обработва, доставя, съхранява, мрежи и други основни изчислителни ресурси, кога-
то потребителят има право да разположи и стартира произволен софтуер, който може да включва 
операционни системи и приложения . Потребителят не управлява или контролира базовата облачна 
инфраструктура, но има контрол върху операционни системи, съхранение на разгърнати приложе-
ния, ограничен контрол на избрани мрежови компоненти (хостови защитни стени) .

Фигура 2. Модели на облачни услуги и тяхното управление дадена от IBM
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Business Processas as a service („бизнес процеси като услуга“, BPaaS) включват всякакви видове хори-
зонтални или вертикални бизнес процеси базирани на модела на облачни услуги . Тези услуги включват 
софтуер като услуга (SaaS), платформа като услуга (PaaS), и инфраструктурата като услуга (iaaS) - 
следователно са зависими от свързаните с тях услуги . следните характеристики определят BPaaS:

 y BPaaS седи на върха на другите три фундаментални облачни услуги: SaaS, PaaS и iaaS;
 y Услугата BPaaS се конфигурира въз основа на процеса на проектиране;
 y Услугата BPaaS трябва да има добре дефинирани интерфейси, така че лесно може да бъде вклю-

чена към свързаните с тях услуги .
 y BPaaS трябва да бъде в състояние да поддържа множество езици и да разполага с множество сре-

ди;
 y BPaaS средата трябва да бъде в състояние да се справи с масивно мащабиране . Услугата трябва 

да бъде в състояние да премине от управлението на няколко процесa за множество клиенти към 
състояние да подкрепи стотици или хиляди клиенти и процеси . Това се постига чрез оптими-
зиране на основните услуги в облака, за да се поддържа този тип мащабиране .

На фиг . 2 са представени четирите модела на облачни услуги заедно с моделите на управление от 
страна на доставчика на услуги и клиента . 

Използването на Cloud computing има своите потенциални ползи в сигурността и потенциални 
опасности разбира се . От гледна точка на сигурността, работещия в Облака потребител не е по-за-
щитен от този, който работи локално „on-premise“ – това са различни видове технологии, извърш-
ващи еднотипни дейности – фиг . 3 .

Фигура 3. Облачни услуги и локални услуги

Ползи за сигурността
По отношение на организацията, сигурността може да бъде разглеждана като недостатъчна или 

достатъчна . Важно е да се определят приоритетите за дадената организация и да се наблегне на съ-
ответната информационна или комуникационна защита . следва да се обсъдят потенциалните за-
плахи и уязвимости и да се определи дали ползите биха подобрили текущата ситуация - само та-
ка можем да получим желания баланс в сигурността при използването на облачни услуги . Разликата 
между заплахите и уязвимостите е в това, че при уязвимостта обикновено резултатът е от греш-
ки в проектирането, конфигурирането и управлението на мрежата по време на експлоатация или 
използването на софтуер, който влияе негативно на мрежовите функции . Докато при заплахите 
имаме възможност за намаляване на надеждността на цялата мрежа, интегритета на данните или 
функционирането на мрежовите устройства . Заплахите обикновено са видовете атаки или откази, 
които могат да се случат в процеса на експлоатация на една система [4, 6, 8] . 

множеството малки фирми или такива, които стартират някакъв бизнес не могат да си позво-
лят специалисти с широк спектър от познания за сигурност в различните области като: мрежи, опе-
рационни системи, бази данни, планиране на ресурсите на предприятието, управление на клиенти, 
уеб технологии, сигурно кодиране и др ., за да осигурят безпроблемно работата на своя бизнес . Точно 
тук като ефективна и евтина алтернатива на всички тези услуги на управление на системата си на-
мира място и Cloud computing, осигуряващи различни такива, както начини на управление, така и ни-
ва на сигурност, адекватни за различни приоритетни области от вашия бизнес .
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ПРОЕКТ „мЛАД АРХИТЕКТ“ – ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО 
мАТЕмАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

SCHOOL pROJECT WORK „YOUNG ARCHITECT“ – ONE pROJECT-BASED 
IMpLEMENTATION IN TEACHING MATH AT pRIMARY SCHOOL
Veselina Ivanova Georgieva, Rumyana Yordanova papancheva
University „prof. Dr Asen Zlatarov“, Burgas

Abstract: This paper presents the experience from realization of the project-based work in Math teaching 
and learning at Primary school . The project name is Young architects . The accent of the project is on building 
knowledges about geometrical figures, perimeter, area . Another aim of the work realized is to develop creative, 
critical and combinatorial thinking in students . As annexes some worksheets and teacher’s resources are provided 
to ensure easy and successful implementation of the project in another school after some adaptation and new 
creative teachers’ view . 

Динамичните промени изискват формиране на многофункционална грамотност чрез осигурява-
не на единство и приемственост между класическите и интерактивните методи на обучение . Но-
вата култура на учене, основаваща се на конструктивистката образователна парадигма, трансфор-
мира позицията на учащия се от пасивен участник в активен субект на диалоговото, интерактив-
ното обучение, при което учителят не е главно източник на информация, а съизследовател в проце-
са на конструиране на новите знания и опит . 

Да се учи конструктивно означава: да се учи активно; да се решават проблеми; да се създават ус-
ловия за трансфер на наученото в реални условия; да се актуализират старите знания преди кон-
струирането на новите; да се решават различни типове автентични задачи, свързани с практика-
та; да се осигуряват условия за придобиване на учебен опит чрез решаване на задачи, проблеми, учас-
тие в дискусии; да се насърчава творческото и критичното мислене, с цел повишаване самостоятел-
ността на учениците; обучението да протича в стимулираща среда . Ученето се превръща в акти-
вен процес на търсене на знания, до които се достига чрез индивидуално участие и контакт с други-
те обучавани, а не чрез имитации или повторения, както е в традиционните дидактически модели . 
стимулира се както индивидуалността, така и груповата работа в екип .

Един от актуалните днес интерактивни методи на обучение е методът на проектите или про-
ектно базираното обучение . Главна същност на метода е активността, колективността и цялост-
ното изучаване на жизнените явления . Проектите се извличат от непосредствените житейски ин-
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тереси на учениците, като основна изходна позиция е, че жизнеността на знанията изисква цялост-
ност, обединеност, интегралност . Има много сходни черти между интерактивността днес и ак-
тивното училище, за което са ратували известни педагози, психолози, философи и други дейци на 
образованието като Дюи, Декроли, хербарт, Френе и др . [2] . Анализът на постановките в теоре-
тичните източници за понятията интерактивен, интеракция води до разбирането, че свързаните 
с тях дейности винаги предполагат взаимодействие, взаимно влияние, сътрудничество . Педагогиче-
ският опит показва, че целите на обучението по математика се постигат във висока степен като 
се използват интерактивни методи, реализирани чрез екипна дейност – интерактивни методи и ек-
ипна организация на работа са приложими във всички видове уроци по математика, както и във всич-
ки структурни компоненти на урока по математика [1] .

Проектното образование е един от пътищата, чрез които може да се превърне училището в же-
лана за ученика територия . Учениците разширяват познанията си по конкретна проектна тема, но 
освен това развиват и някои свои качества от социално значение . Предпоставка за това е работата 
в екип, където ученикът се учи да излага аргументите си, да отстоява позицията си, но същевремен-
но да бъде толерантен, да изслушва партньора до себе си .

Настоящата статия представя опита на авторите от реализиране на проектно-базирано обу-
чение по математика в 4 клас на началното училище . Целта на проведеното изследване беше да се 
разработи и приложи система от уроци на основата на проектна работа за формиране и затвърдя-
ване на знанията на учениците за геометрични фигури – видове фигури, елементи на фигурите, уме-
ния за пресмятане на обиколка и лице на правоъгълник, както и приложение на геометричните знания 
в реални житейски ситуации .

Атакуването на геометричното учебно съдържание с проектна работа и екипна организация в 
класа е изключително ефективен процес . материята едновременно позволява и изисква разчупване 
на стереотипното преподаване, а по този начин се осъществява по-висока степен на нагледност и 
повишаване на успеваемостта чрез учене чрез действие . Екипната работа в обучението по матема-
тика е важно да бъде развивана системно от първи клас, дори и да се стартира от подготвителните 
групи на детската градина . Екипността е важно личностно умение, за формирането на което тряб-
ва да се работи от ранната възраст [4] . 

Подцели на проектната работа бяха:
 y Развиване на практически умения за работа с чертежи и схеми, като по този начин се реализи-

ра пропедевтика на знанието за работа с мащаб;
 y Развиване на комбинативно мислене на учениците .

Изследователската работа бе проведена с ученици от iV „е“ клас на НБУ „михаил лъкатник“ гр . 
Бургас през учебната 2015/2016 година .

след проучване на необходимата информация по проблема, и анализ на литературните източни-
ци и въз основа на данните от входящата диагностика се подготви и реализира системна експери-
ментална работа с учениците, която включва:

 y Използването на натрупания опит от учениците да намират обиколка на правоъгълник и фор-
мираното до този момент комбинативно мислене .

 y Решаване на задачи за определяне на реални размери на фигура по схема с даден мащаб и прилага-
нето им за разрешаване на реални житейски казуси .

 y Решаване на задачи за намиране на лице и обиколка на правоъгълник с практическа насоченост .
 y Решаване на задачи за комбиниране на геометрични фигури в предварително зададена област и 

за намиране на оптимално решение при дадени числови данни . 
За целите на настоящото изследване е разработен и реализиран учебен проект с име „млад архи-

тект“, който включва следните етапи: организационен, оперативен и продуктивен [3] .
В организационния етап се включва подготовката за осъществяване на проектната работа . Под-

готовката на учителя включва:
 y Планиране и разработване на входящ и изходящ тест за оценка на знанията и уменията на уче-

ниците по зададените критерии .
 y Планиране на учебните часове за реализиране на проектната работа: 

 y четири часа по учебната дисциплина математика, като първият от тях е за формира-
не на знания за мащаб и за лице на правоъгълник . Останалите три часа са за работа по проекта, 
с която се цели формиране на умения за трансфер на придобитите знания в реални житейски 
ситуации;
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 y един час по Домашен бит и технологии;
 y един час по Човекът и природата;
 y един час по Български език и литература . 

 y Планиране и подготовка на материалите за проектната работа – предварителни изчисления за 
задаване на терен на проекта, информация за размерите на игрищата, осигуряване на необходи-
мите канцеларски материали за проектната работа .

 y Разпределяне на участниците в 5 екипа .
 y Подготовка на екипите: всеки екип трябва да предложи проект на парк със спортни съоръже-

ния като се съобрази с размерите на терена, определен за строежа, и с определен бюджет .
Оперативният етап включва реализацията на планираната проектна работа . Времето за про-

веждане на часовете – три учебни седмици в интервала 15 .10-15 .11 .2015г .
Урок №1 – математика
Цели на урока:
 y Запознаване на учениците с проекта и поставяне задачата – да се изработи проект на парк със 

спортни съоръжения .
 y Формиране на знания за работа с мащаб и приложение на тези знания .
 y Формиране на знания за лице на правоъгълник и намирането му .

За постигане на поставените цели урокът следваше следния алгоритъм:
В подготвителната част учениците бяха запознати с проекта като им беше прочетена покана 

от Община Бургас, в която са описани целта на проекта и бюджетът, в рамките на който трябва 
да се вмести реализирането му .

Основната част на урока можем условно да разделим на две части . В първата част на учениците 
беше обяснена необходимостта от работа с мащаб (без да се употребява терминът „мащаб“) . Всеки 
от петте екипа получи празна таблица с размери на спортни игрища, които трябваше да бъдат пре-
върнати в от метри в сантиметри . Задачата на екипите беше да пресметнат размерите на опре-
делени игрища, за което получиха отделна малка работна таблица, в която да нанасят данните . На-
края с помощта на учителя тези данни бяха проверени и обобщени на дъската и нанесени от учени-
ците в празната таблица (Приложение 1* Приложенията могат да бъдат намерени в ресурсите към 
сп . Образование и технологии, бр. 7, Б. ред .) . Така всички екипи имаха всички необходими данни за раз-
мерите на игрищата .

като задача за следващия час на учениците беше възложено всеки екип да начертае и изреже от 
предоставените им самозалепващи се гланцови блокчета правоъгълници с размерите на всички игри-
ща в сантиметри .

Във втората част учениците бяха запознати с новия термин „лице“ и начина на неговото пре-
смятане . 

Урок №2 – математика
Цели: 
 y Затвърдяване на знанията за лице и обиколка на правоъгълник .
 y Формиране на умения за трансфер на знанията за намиране на обиколка и лице на правоъгълник 

при решаване на реални житейски задачи .
За реализиране на втората задача учениците работиха по проекта . Предоставена им беше таб-

лица (Приложение 2) с цени за изграждане на игрищата, но част от информацията в нея липсваше . 
Работата тук беше в екип . Всеки екип трябваше да намери на каква стойност би било изградено съ-
ответното игрище, като за целта получи „оферта от фирмата изпълнител“ (Приложения от 3 до 
7 вкл .) . Разпределението е следното:

 y Екип №1 – Оферта за мини-футболно игрище
 y Екип №2 – Оферта за тенис корт
 y Екип №3 – Оферта за волейболно игрище
 y Екип №4 – Оферта за басейн
 y Екип №5 – Оферта за баскетболно игрище

самостоятелно вкъщи учениците имаха за задача да проучат кои растения /основно цветя и хра-
сти/ са подходящи за озеленяване на паркове и градини и през кой сезон цъфтят .
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Фигура 1. Момент от работата на екипите по офертите

   

Фигура 2. Резултати от екипната работа по калкулиране на офертите

Урок №3 – математика
Цели на урока:
 y Формиране на умения да се комбинират няколко геометрични фигури в предварително зададе-

на като размери област;
 y Формиране на умение за избор на оптимално решение при използване на дадени числови данни .

В подготвителната част на часа на екипите бяха върнати вече проверените калкулирани офер-
ти и след обобщаване на дъската, всички екипи имаха информацията за цените в своята таблица . За-
дачата, която имаха учениците в този час, обедини и двете цели .

Екипите получиха предварително изрязан и разчертан в съответния мащаб картон, който ще-
ше да им послужи за основа (макет на терена в съответния мащаб) . Така задачата на всеки екип беше 
да предложи свой вариант за проект, който да бъде предоставен на общината . Условията бяха след-
ните:

 y Да се съобразят с изискванията на общината, посочени в поканата /задължително парк, басейн; 
максимална сума на проекта; цени на спортните съоръжения/;

 y Да използват вече изрязаните правоъгълници от гланцови блокчета като макети на различни-
те игрища;

 y Да вземат компромисни решения за избора на видовете игрища и любимите спортове в зависи-
мост от размерите и цените им .
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Фигура 3. Моменти от екипната работа при изработване на проектите за парк със спортен комплекс

след неколкократно разместване и заменяне на игрища, съпроводено с пресмятане на общата 
стойност на проекта, в края на часа и петте екипа разполагаха със свой собствен идеен проект за 
парк със спортни съоръжения .

   

  

Фигура 4. Резултати от екипната работа при изработване на проектите за парк със спортен комплекс

Урок №4 – Човекът и природата
Цели на урока:
 y Формиране на знания за растителния свят според мястото на обитание – в случая сухоземна 

среда и в частност – парк .
 y Формиране на умения за разграничаване и сравняване на съобществата, създадени от човека, и 

на естествените съобщества . Формиране на умения за трансфер на тези знания в реални жи-
тейски ситуации .

Учениците имаха поставена задача самостоятелно вкъщи да се запознаят с подходящите за озе-
леняване растения, както и за периодите им на цъфтеж . Беше им предложено да разгледат предсто-
ящи уроци в учебника по „Човекът и природата“, а също така и имаха свободата и възможността да 
ползват други източници – енциклопедии, интернет, обмяна на информация с възрастни близки хо-
ра .

след кратка фронтална беседа и с помощ от презентация за видовете подходящи растения за 
озеленяване на паркове и периодите им на цъфтеж, учениците пристъпиха към задачата . Тя се състо-
еше в това по екипи да изготвят примерен план на една от зелените площи в парка върху предвари-
телно очертани граници върху лист хартия . Учениците трябваше да се съобразят със следните из-
исквания:

 y Дърветата и храстите само да се обозначат;
 y Цветята да се подредят в лехи с геометрични форми;
 y Да присъстват цветя, които да цъфтят през пролетта, лятото и есента, както и такива, 
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цъфтящи от май до октомври, за да има постоянно цъфнали цветя;
 y Отстрани на схемата трябва да има описание /легенда/ на растенията .

 

  

Фигура 5. Резултати от екипната работа по проектиране/оформление/ на зелена площ

Урок №5 – математика
Цел: Формиране на комбинативни умения за оптимално решение при използване на дадени число-

ви данни .
Основната задача, стояща пред учениците в часа, беше на основата на изготвения от тях про-

ект да изработят график /работят по екипи/ за платен достъп на съоръженията на организирани 
групи от спортуващи . Предоставена им беше информация за наема на всяко игрище за един час, как-
то и празна таблица, в която да нанесат спортните съоръжения от своя проект и да изготвят гра-
фик . При решаването на тази задача учениците трябваше да се съобразят със следните условия:

 y спортните игрища могат да се ползват по един час сутрин, обед и вечер;
 y Целта е платения достъп на игрищата да не се застъпва и гражданите да имат избор и възмож-

ност за свободен достъп до няколко игрища .
Втората задача беше поместена под графика за платен достъп . Целта беше на базата на израбо-

тения график и при допускания: 50% /формулировка за учениците – половината от определения пла-
тен достъп/ натовареност на игрищата и посочените в таблица цени, учениците да изчислят за 
колко време ще се възвърне инвестицията . Друго условие тук беше – пълен свободен достъп за всич-
ки игрища в неделя .

  

Фигура 6. Моменти от екипната работа по изготвяне на график за платен достъп до игрищата

Урок №6 – ДБТ
Цели на урока: 
 y Усъвършенстване на фината моторика на ръцете;
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 y Усъвършенстване на уменията за работа по указания и следване на алгоритъм за изпълнение на 
изделие .

Учениците работиха по екипи като задачата на всеки екип беше да изработи дадено изделие на 
спортна тема . За целта на всеки екип бяха предоставени указания (Приложения 16,17,18,19 и 20) и ма-
териали, необходими за тяхното изделие .

Изделията бяха следните:
 y Екип № 1 – макет на басейн;
 y Екип № 2 – символ на олимпийските игри;
 y Екип № 3 – дартс;
 y Екип № 4 – помпони от торбички;
 y Екип № 5 – настолна игра „събирай бързо“;

   

  

 

Фигура 7. Моменти от екипната работа в часа по ДБТ

Урок №7 – Български език
Цели на урока:
 y Усъвършенстване на комуникативните и презентационни умения на учениците .
 y Формиране на умения за съставяне на текст – официално съобщение .

Задачата на учениците през този час беше да изготвят съобщение /по екипи/ от името на Об-
щина Бургас, което да се публикува на сайта й . То трябваше да представлява уведомление на гражда-
ните за новооткрития парк и описание на съоръженията в него . За целта на учениците беше предос-
тавена празна бланка (Приложение 21), в която освен място за съобщението беше предвидено и мяс-
то за представяне на проекта и участниците в екипа и която щяха да ползват за презентиране на 
проекта си .

Продуктивен етап
Урок №8 – Обобщителен урок
В този урок всеки от екипите представи на съучениците си своя проект като съобщи:
 y кои са участниците;
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 y какво включва проектът;
 y на каква стойност възлиза .

Прочетени бяха и съобщенията, подготвени за „сайта на Община Бургас“ .

 

  

Фигура 8. Моменти от презентирането на проектите по екипи

Резултатите от проведената експериментална работа дават основание да се направят следни-
те изводи:

 y работата по проект има силно мотивираща роля при надграждане знанията за обиколка и лице 
на правоъгълник . Тя повишава способността за решаване на проблеми, както и сътрудничест-
вото между учениците в хода на екипната работа;

 y опитната работа потвърди хипотезата, че целенасочената работа с екипния метод и проектно 
базираното обучение благодарение на засиления интерес и повишената мотивация ще доведат 
до надграждане на знанията на учениците от четвърти клас за обиколка и лице на правоъгълник, 
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по-добро трансфериране в реални житейски ситуации на тези знания; ще доведат до по-висо-
ки учебни постижения и до развитие на комбинаторното и критичното мислене на учениците;

 y по-високите постижения на учениците на изходящата диагностика показват, че те: са надгра-
дили знанията си за намиране на обиколка и лице на правоъгълник с умения за трансфер на тези 
знания при решаване на реални житейски задачи; умеят да определят реални размери по схема с 
даден мащаб и да решават на тази база реален казус; притежават по-добри умения /в сравнение 
с тези, показани на входящата диагностика/ за комбинативно мислене и в частност умения за 
комбиниране на няколко геометрични фигури в предварително зададена област и умение за ком-
биниране на дадени числови данни и предлагане на оптимално решение;

 y работата по проекта „млад архитект“ даде силна мотивация на учениците . Чрез нея те осъз-
наха ежедневната необходимост от изучаването на геометричен материал в училище, както и 
връзката на математиката с другите учебни дисциплини и приложението им в реалния живот;

 y чрез работата по проекта се извърши и пропедевтика на практическа основа на понятието 
мащаб, изучавано в следващите класове и учениците разбраха смисъла и необходимостта от 
работа с мащаб;

 y работата по проекта съдейства и за развитие на критическото и комбинативното мислене у 
учениците, тъй като при изготвянето на проекта всеки екип бе поставен в условия да се съо-
брази, от една страна, с бюджетните ограничения на проекта, а, от друга страна, с размерите 
на игрищата на терена, така както и в реалния живот ние всички трябва ежедневно да се съ-
образяваме с много и различни фактори и условия на средата и да търсим оптималното реше-
ние за съответната ситуация .

Геометричният материал в начален етап на обучение има пропедевтичен характер . Обучение-
то по геометрия в началните класове съдейства за развитието на логическото мислене, наблюдател-
ността, пространственото мислене и въображение, конструктивните способности у учениците, 
както и за развитието на съобразителността им . По същността си геометричният материал е аб-
страктен, поради което изисква в значителна степен както нагледни опори, така и оптимално влия-
ние върху всички сетива . Затова и методът на проектите като нова форма за организиране на учеб-
ната дейност показа и в това изследване, че е добра възможност за постигане на целите при препода-
ване и усвояване на геометричен материал в началните класове, като едновременно с това се пости-
гат успехи и в другите сфери като социална, мотивационна, емоционална .
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Соня Иванова Асенова
ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик 

„ЗАКОНИТЕ НА СъР ИСАК НЮТОН И ТРАГЕДИЯТА АНТИГОНА“ – 
ЕДИН РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД Към ФИЗИКАТА ПРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА.
ИНТЕГРИРАН УРОК ПО ФИЗИКА И АСТРОНОмИЯ И БъЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА В 9.КЛАС

SIR ISAAC NEWTON`S LAWS AND THE TRAGEDY „ANTIGONA“ – ONE DIffERENT 
VIEW ON pHYSICS THROUGH LITERATURE. INTEGRATED LESSON IN pHYSICS AND 
ASTRONOMY AND BULGARIAN LITERATURE IN 9TH GRADE. 
Sonya ivanova Asenova
„Bertolt Breht“ foreign Language School, pazardzhik

Abstract: it is necessary to turn the Bulgarian school in an appealing place to students . This is imposed by the 
intensive development of society . Education in Bulgaria should meet the needs and demand of young people . That 
is why the combination of two subjects which do not seem to have anything in common at least at first sight has 
become really popular . This peculiar innovation has been accepted by the students, it increases the quality of the 
process of education . it demonstrates overcoming of fragmentariness of knowledge . it is achieved by the students 
in unique and original ways .

With the theme of the lesson – „Sir isaac newton’s laws and the tragedy „Antigona“ and the organization of the 
lesson, the students prove that the laws of nature control people’s lives . Their relationships and reactions . The class 
is divided in two teams and they had a week for preparation . They were given worksheets and they had to analyse 
the work of art and prove whether the relationships between the characters obey newton’s principles . (The first 
and second principle of mechanics) 

Keywords: the laws of nature, Sir isaac newton, tragedy „Antigona“, combination of two subjects, integrated 
lesson

Превръщането на българското училище в желана територия за ученика е необходимост, коя-
то се налага от интензивното развитие на обществото . Българското образование трябва да от-
говори на потребностите на младите хора . Една от възможностите е интегрирането на два далеч-
ни по съдържанието си учебни предмета, което в последните години започва да добива все по-голя-
ма популярност . Тази своеобразна иновация се приема с изключителен интерес от учениците, пови-
шава ефективността на учебната среда и води до нови качествени параметри на самия учебен про-
цес, преодолява се и фрагментарността на знанието . Всичко това се постига по уникален и оригина-
лен начин от самия ученик . 

Приоритет на образованието е добиване на набор от ключови компетентности и умения у уче-
ниците . Особено важно е усвояването на техники на учене, които да гарантират овладяване на нови 
умения . Важно е днешните ученици да формират добри комуникативни умения, да работят в екип, 
да развият своето критично мислене . 

Настоящата статия описва опита на автора, добит в хода на реализиране на интегрирана учеб-
на работа по предметите Физика и астрономия и Български език и литература . Експерименталната 
работа е проведена с учениците от 9Е клас при ЕГ „Бертолд Брехт“ в специализирания кабинет по 
Физика и астрономия под ръководството на г-жа соня Асенова, учител по Физика и астрономия и г-
жа Весела Топалова, учител по Български език и литература . 

Изборът на темата на урока – „Законите на сър Исак Нютон и трагедията „Антигона“, и начи-
нът на организация на часа са продиктувани от идеята, че природните закони властват с пълна си-
ла и върху човешкия живот, като до голяма степен управляват реакциите и действията на хората 
в отношенията помежду им . 

Целите на урока и очакваните резултати са: 
По литература: 
 y Да разбира същността и хуманитарните послания на трагедията „Антигона“;
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 y Да извлича от литературния текст аргументативен материал в подкрепа на поставените 
проблеми;

 y Да анализира, тълкува и интерпретира художествен текст, като подчинява разсъжденията си 
на конкретни задачи;

 y Да представя собствена теза, да аргументира позиция, да подбира доказателствен материал в 
съответствие с поставената цел;

 y Да съпреживява художествения текст, като изразява впечатленията си чрез рисунки; 
 y Да обобщава знанията за античната трагедия, като ги полага в полето на общочовешкото . 

По физика: 
 y Да осмисля и усвоява теоретичните знания, като сам възприема ролята на учения и изследова-

теля;
 y Да разбира същността на Нютоновите закони и свободно да борави с тях, като ги онагледя-

ва чрез опити;
 y Да обобщава ролята и значението на физичните закони в ежедневието и взаимодействията със 

заобикалящата ни среда;
 y Да обогатява понятийния си апарат с термини, специфични за областта на физиката и физич-

ните явления;
 y Да развива приложни умения за провеждане на конкретни опити . 

Общи и за двата предмета: 
 y Повишаване на социокултурната и литературната компетентност на учениците;
 y създаване на умения за прилагане на придобитите знания в различни области на науката;
 y Възпитаване на уважение към универсалните човешки ценности, изграждащи основите на ан-

тичната култура . 
За да се осъществят тези цели, класът бе разделен на два големи екипа, които имаха една седми-

ца за подготовка (проектна работа и работа по групи) . Те получиха работни листи с опорни точки 
(Приложение 1), по които да изследват художествения текст на старогръцката трагедия и да до-
кажат подчиняват ли се отношенията между героите на Нютоновите принципи (Първи и Трети 
принцип на механиката) . 

Част от предварителната подготовка на екипите беше подготвяне на рисунки-макети на геро-
ите от трагедията, с помощта на които по-късно учениците подготвиха и отпечатаха брошура/ 
покана за урока .

  

Фигура 1. Брошура/ покана

Първият екип трябваше да формулира и опитно да онагледи пред своите съученици Първия прин-
цип на механиката . 
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Фигура 2. Опитите на Галилей: Ако дясната част на наклонената равнина се постави хоризонтално и 
няма триене, топчето ще запази праволинейното си равномерно движение.

 

Фигура 3. Формулиране на Първи принцип: Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на праволи-
нейно равномерно движение, докато външно въздействие не го изведе от това състояние.

след представянето на природния закон от „младите учени”, „литераторите“ от екипа доказ-
ват чрез текста на трагедията „Антигона“ и знанията си за нея, че този закон властва и над човеш-
ките взаимоотношения . Учениците излагат тезата си, като демонстрират върху дъската с макети 
на героите връзките на закона с главните действащи лица . Учениците представят своите проучва-
ния и доказват връзката между природните закони и човешките съдби .

 

Фигура 4. Учениците излагат тезата си и подреждат „Табло на силите“

следващият екип представя Третия принцип на механиката . Учениците представят опит, на 
базата на който дете в ролята на Нютон формулира природния закон .
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Фигура 5. Опит със силомери и формулиране на Трети принцип на механиката

след формулиране на Третия принцип на сър Исак Нютон идва ред и на последния екип, който 
представя силите на действие и противодействие върху героите от Античността . Те излагат 
своите тези и правят изводи относно връзката между тях .

Фигура 6. Принципите на действие и противодействие в трагедията

В представянето на изследователската работа на екипа, работил по доказването на Трети прин-
цип на механиката чрез текста на трагедията „Анигона“ – водеща роля имат учениците, които она-
гледяват изказванията си чрез „табло на взаимодействието“, направено от рисунки . На базата на 
направените изказвания от учениците се изяснява принципът на действие и противодействие в 
природата и в човешките отношения от учителите .

Фигура 7. Учителите с „младите учени“ в ролите на Галилео Галилей и сър Исак Нютон

На финала се оценява влиянието на природните закони в съвременните човешки отношения чрез 
провокация към учениците, като се правят коментари и разсъждения върху примерни ситуации . съ-
бират се работните листи от учениците .

Реализацията на интегративните тенденции чрез изследователския модел в урочното обучение 
и по двата предмета води до повишаване на активността, самостоятелността, мотивацията за 
учене, до изява на творческите способности на учениците . Изграждат се интелектуални, социални 
и практически умения у учениците, създават се благоприятни условия за реализиране на неформално 
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обучение . Интерпретацията на избрани теми от областта на физиката и астрономията и литера-
турата в хода на изследователската дейност на учениците влияе положително и върху тяхната ху-
манитарна и гражданска култура .
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Приложение 1 . Работен лист с помощни въпроси
Законите на сър Исак Нютон и трагедията „Антигона“
I . Въпроси, свързани с първия принцип на механиката:
Като имате предвид първия принцип на механиката: „Всяко тяло запазва състоянието си на покой 

или праволинейно и равномерно движение, докато външно въздействие не го изведе от това състояние“, на-
мерете доказателства в трагедията „Антигона“ за това, че той действа и в отношенията между глав-
ните герои и в последвалите техни действия. 

За образа на Антигона:
1. кои са „силите“, които действат на Антигона, за да излезе тя от състоянието си на „покой“ 

и да предприеме действие? къде/ в кои моменти от текста са разкрити?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. само една ли е движещата сила при нея или действията й се дължат на съвкупност от сили? как 
бихте изразили това въздействие схематично/ чрез формула?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. какви действия предприема тя? къде/ в кои моменти от текста са разкрити тези действия?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. какви са последствията от нейното поведение? къде/ в кои моменти от текста са разкрити 

последствията?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
За образа на Креон:
1. какво извежда креон от началното му състояние и кои са „силите“, които му действат? къде/ 

в кои моменти от текста са разкрити тези „сили“?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. само една ли е движещата сила при него или действията му се дължат на съвкупност от сили? 

как бихте изразили това въздействие схематично/ чрез формула?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. какви действия предприема той? къде/ в кои моменти от текста са разкрити тези действия?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. какви са последствията от неговото поведение? къде/ в кои моменти от текста са разкрити 

последствията?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Въпроси, свързани с третия принцип на механиката
Като имате предвид третия принцип на механиката: „Всяко действие има равно по големина и про-

тивоположно по посока противодействие, като, при действието и противодействието, силите се прила-
гат върху едно и също тяло!“, намерете доказателства в трагедията „Антигона“ за това, че той действа 
и в отношенията между главните герои и при последвалите техни действия. 

1. какво предизвиква забраната на креон? къде/ в кои моменти от текста и у кои герои се пораж-
да желание за противодействие?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. какво повличат след себе си действията на Антигона и погребването на Полиник въпреки за-

браната на владетеля? къде/ в кои моменти от текста намирате доказателства за това?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. До какво довежда крайното и жестоко наказание, което е наложено на Антигона? къде/ в кои 
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моменти от текста са разкрити последствията за креон от него?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Формулирайте теза на следната тема: Моралните и природните закони в човешките отношения 

(според трагедията „Антигона“ от Софокъл и законите на Нютон)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Красимира Стоилова Спасова
ОУ „Даскал Димитри“, гр. Кюстендил

РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ – ВъЗмОЖНОСТ ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛ-
НИЯ ИНТЕРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКъТ И ОБЩЕСТВОТО

THE pROJECT WORK – AN OppORTUNITY fOR HIGHER COGNITIVE INTERESTS Of 
STUDENTS IN TEACHING MAN AND SOCIETY SCHOOL SUBJECT
Krasimira Stoilova Spasova
„Daskal Dimitri“ School, Kyustendil

Abstract: Working on projects is a possibility for provoking of the cognitive interest of the students in the 
tuition of Man and Society . The present material is going to present the methogic version of the Project theme 
„do you know well the European union“ – realized by students from the fourth grade during the second term in 
Primary School „daskal dimitri“ Kustendil . The theme of the school project „do you know well the European 
union“,the goals which are aimed to be achieved through its realization are added in the whole system of desired 
learning, skills and attitudes expected to be achieved in the State Educational requirements of School Curriculum 
at the end of the initial stage of Primary Education .

Keywords: project work, the European union, intercultural learning, skills, methods 

„Любопитството е също толкова типично за децата, колкото и за учените.“
Джон Дюи

Бързото развитие на технологиите, информираността, нагласите и интересите, които имат 
съвременните ученици изискват все по-честото прилагане на методи за обучение, базирани върху 
„интерактивна платформа” . Ученикът не учи като изолиран индивид, а живее в различни формални 
и неформални групи и, съзнателно или не, съпоставя своите действия и оценки с тези на съученици-
те си, като се стреми да изяви своя определена жизнена позиция . Ето защо проблемът за провокира-
нето на познавателния интерес, а от там и развитие на заложбите и личностните качества на уче-
ника е изключително актуален . с цел мотивиране, повишаване на активното участие в учебния про-
цес и стимулиране на познавателния интерес на учениците работата по проекти предлага богати 
възможности . стимулирането на познавателният интерес на учениците чрез работата по проек-
ти създава оригинални, изключителни и красиви творчески продукти, отличаващи учениците с не-
повторимост и забележителност, което ги кара да се чувстват значими и горди със постиженията 
си . когато подариш една идея на едно дете, то може да сътвори чудеса!

В настоящия материал ще бъде представен методически вариант за проект на тема „Познава-
те ли Европейския съюз?”, реализиран в работата с ученици от четвърти клас през втори срок в ОУ 
„Даскал Димитри”, кюстендил . Темата на проекта е съобразена с държавните образователни изиск-
вания за учебното съдържание в културно-образователната област „Обществени науки и граждан-
ско образование”, които се реализират в iV клас чрез учебния предмет „Човекът и обществото” . В 
края на началния етап на основната образователна степен ученикът следва „да различава мястото 
на България в съвременна Европа” . Гражданското образование, което се реализира чрез съответните 
задължителни учебни предмети в началния етап трябва да осигури овладяване на знания, умения и 
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отношения, които позволяват на ученика в рамките на глобалната тема „Аз и светът” „да различа-
ва мястото на България в съвременна Европа” . Темата на учебния проект „Познавате ли Европейския 
съюз?” и целите, които се предвижда да бъдат постигнати с неговото реализиране, се вписват в ця-
лостната система от желани знания, умения и отношения, предвидени в държавните образовател-
ни изисквания за учебното съдържание в края на началния етап на основната степен на образование . 

Избрахме това име, защото  . . .
Европа е прекрасен континент със завладяваща история . Европа е дала много на света, но през по-

следните 60 години страните на този стар континент най-сетне започват да се обединяват в мир, 
приятелство и единство, за да работят за една по-добра Европа и един по-добър свят чрез създава-
нето на Европейския съюз . Защото сме част от него и искаме да научим как се е случило всичко това? 
Защото пътят на България към Европейския съюз е дълъг и е започнал през далечната 1990 година . За-
що членството на България се е забавило толкова много и имало ли е изисквания за влизането ни? За-
щото през всичките тези години до нейното членство България работи усърдно, за да изпълни из-
искванията – развита демокрация, спазване на човешките права, справедлив съд, ниска безработица, 
чиста природа, гаранция за мир и безконфликтно съжителство на континента . Ес оценява усилия-
та и оказва помощ по различни програми . На 1 януари 2007г . България става пълноправен член на Ев-
ропейския съюз . страната ни внася в обединена Европа българската азбука и културното си много-
образие . Днес Ес обединява 28те държави в своето европейско семейство . Всички държави са равнопо-
ставени и работят заедно за чиста околна среда и мир по света .

Ето защо избрахме това име, за да научим за историята на Европейския съюз и защо е създаден? За 
да разберем какво прави Ес? как решава разногласията си и лесно ли е да се управляват толкова много 
държави? За да научим повече за европейското културно наследство на 28те държави на Ес – национални 
символи, забележителности, известни личности, традиционни ястия и културни постижения . Всяка 
държава е уникална, а Ес си има мото . „Единство в многообразието” е нейното мото и представя Ев-
ропа като съюз на много общности с различни езици, традиции и обичаи, обединени от общи ценнос-
ти . За да разберем, какви възможности стоят пред нас и бъдещето ни . За да научим как се придвижваме 
през времето и пространството и опознаем завладяващата история на Европейския съюз?

какво искаме да направим?
Празник за Деня на Европа . Презентация за 28те държави на Европейския съюз . музикално и тан-

цово представяне на част от държавите . Организиране на трапеза с традиционните ястия на всяка 
държава . Дизайнерски табелки за всяко ястие . Цветни тениски с послания за мир . Ще проведем мно-
го дебати, каквито провеждат в Ес, ще решаваме и преодоляваме разногласията си чрез толерант-
но отношение и приемане на различното мнение . Ще изиграем много игри . Ще решим много казуси . 

Целите, които си поставяме с проекта са:
 y Да обогатим знанията си за държавите на Европейския съюз – столица, официален език, рели-

гия, национални символи, парични знаци, известни личности – исторически и съвременни, забе-
лежителности, традиционни ястия, празници и обичаи .

 y Да формираме умения за извършване на проучвания, събиране и систематизиране на информа-
ция чрез активно наблюдение .

 y Да усъвършенстваме уменията си за работа по проект чрез провокиране на познавателния ни 
интерес .

 y Да усъвършенстваме груповата си работа чрез толерантно отношение към членовете на на-
шия и другите екипи . Да покажем пред училището в деня на Европа, какво сме направили и на-
учили .

 y Да оценим огромното значение на обединението за толерантност, приятелството и мира 
между хората . 

смятам, че е важно да осъществим идеята си, защото ще разберем:
какво прави Ес? как решава разногласията си? Защо химна на Европа няма думи? кои са химните 

и на другите държави? какво е мотото на Ес? какво означава единство в многообразието? Защо е ва-
жно да има толерантност, приятелство и мир по света? Добре ли познаваме съседите на България? А 
на всяка държава от Ес?

как ще го направим? какви дейности ще извършим? 
Ще разпределим дейностите в няколко основни етапа, които ще подпомогнат успешното реали-

зиране на проекта .
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Организационен етап . Въвеждане на учениците в темата на проекта . Изработване на план за 
работа по проекта . Формиране на екипите и определяне на отговорниците им за изпълнението на 
предстоящите дейности . Разпределяне на задачите между екипите .

Оперативен етап . На този етап започва подготовка и изпълнение на заложените дейности по 
проекта . Последователно всеки екип тегли държава и я записва върху своя план за реализация . Полу-
чаваме четири екипа и седем държави, които трябва да се проучват . следващият час определяме съ-
държанието на проекта . В списание „Образование и технологии“, В своят доклад [1, с . 200], Авторът 
л . Зафирова предлага оригинален казус за решаване на учениците: „Представи си, че трябва да напра-
виш пътеводител за дадена страна . Информация за какво ще включиш в него?” Чрез метода мозъчна 
атака те дават различни предложения във връзка с решаването на казуса, столица, официален език, 
религия, национални символи, парични знаци, известни личности – исторически и съвременни, забе-
лежителности, традиционни ястия, празници и обичаи, след което тези предложения се обобщават 
и подреждат в логическа последователност . На тази основа впоследствие се изработва обща книга 
„Пътеводител за Европейския съюз” .

 y Издирване и проучване на информация за представянето на всички 28 държави в Европейския съюз . 
 y сглобяване и изработване на обща книга „Пътеводител за Европейския съюз” . Всеки екип изра-

ботва една страница със систематизирана информация, която ще бъде добавена към книгата .
 y Организиране и провеждане на училищен празник по случай Деня на Европа .
 y Изготвяне на презентация за фон на всяка държава . /фиг . 1/

Фигура 1. Презентация за 28те държави на Европейския съюз 

 y Подготовка и сценарии на традиционни песни и танци за представяне на държавите Румъния, 
Португалия, Италия, България и Великобритания . /фиг . 2/

Фигура 2. Традиционни песни и танци

 y Организиране на трапеза, която ще покаже традиционните ястия от всяка страна на Евро-
пейския съюз . Изработване на табелки, които ще използваме за традиционните ястия . Дизайн 
и визия на табелките . /фиг . 3/
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Фигура 3. Традиционни ястия от всяка страна
 y Организиране на пътешествие в Европейския съюз и игра между екипите „Познаваш ли съседи-

те си?” Всеки екип е проучил седем държави, по време на играта казва на съседния екип една от 
държавите си, тогава другият екип ги питат дали познават съседите си . Играта може да има 
състезателен характер и награди . На този етап проверяваме, как са се справили с информация-
та и дали са я възприели .

 y Изработване на цветни тениски с пожелания за мир в час по английски език . Всяко дете само 
сгъва и изрязва цветна хартия, като накрая се получава тениска . Имат за задача да украсят те-
ниските със символите гълъби и България . На всяка тениска изписват послание за мир на англий-
ски и български език . *Идеята за тениските е взета от колежката Росица минева, 5 ОУ „митьо 
станев” – гр . стара Загора .

 y Организиране на изложба с тениските една седмица, преди Деня на Европа .
За какво време ще осъществим идеята си?
Времето необходимо за подготовка и осъществяване на проекта е от месец януари до края на ме-

сец май .
кой ще участва в проекта?
В дейностите на проекта участват ученици от 3 и 4 клас, консултант при изготвяне на необхо-

димите материали за презентацията и ръководител на проекта е красимира спасова . Организиране-
то и провеждането на тържеството за Деня на Европа става с класните ръководители на съответ-
ните класове . В подготовката на празника участват още директора на училището, учителите по 
музика и информационни технологии .

как ще разберем дали нашият проект е успешен?
Ще разберем, че проектът е бил успешен по:
 y Интереса, които учениците проявяват към разработването на проекти .
 y Ефективно уплътняване на свободното им време .
 y Разширяване на научния им кръгозор чрез развитие на наблюдателност .
 y Работата по проекти напълно отговаря на творческите търсения на учениците и провокира 

познавателния им интерес .
 y Знанията на учениците за държавите от Европейския съюз, за техните национални символи, 

забележителности, културни постижения и известни личности се обогатяват значително по 
интересен и забавен начин .

Днешните ученици са децата на Европа, но не след дълго ще бъдат нейните възрастни . Ние ще ги 
подготвим за достойни граждани и усилията си струват, защото те ще станат наши партньори . 
Ние решаваме нейното бъдеще заедно! 

Литература:
1 . Зафирова . л . Доклад на тема „Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в 

обучението по Човекът и обществото в 4 клас“, списание „Образование и технологии”, 6/2015
2 . марулевска . к . Проектно-базирана учебна дейност в началното училище, Благоевград, 2009 .
3 . мирчева, И . Проектното обучение-мост между традицията и иновацията . Начално образо-

вание, №1/2007 .
4 . Петрова, В . Работата по проект при запознаване с природната и обществената среда в i-iV 

клас . ст . Загора, Ик „кота”, 2003 .
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АВРАмОВА, мАРИя ИВАНОВА, 
сОУ „Йоан Екзарх Български“, Шумен
marij_58@abv.bg
Лапбукът като средство за повишаване на познавателната активност на учениците

АлЕксИЕВА, лЮБкА кРъсТЕВА, Гл . Ас . Д-Р
сУ „св . климент Охридски“, софия
lyubka.alexieva@gmail.com
Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното 
виртуално преподаване

АНГЕлОВА, ЗлАТИНА ДОБРЕВА, 
мирдоб, Бургас
zlatina_angelova@abv.bg
Новият формат на изпита по български език за външно оцветяване в седми клас и предизвикателства на 
добрата подготовка за него

АНГЕлОВА, сИлВИя ИГНАТОВА, 
ДГ „слънце“, Русе
silvi.1212@abv.bg
Стъпки в превенцията на агресията при децата от предучилищна възраст

АНЕВА, сТЕФкА ЙОРДАНОВА, ДОЦ . Д-Р
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
stfaneva@uni-plovdiv.bg
Учебно съдържание на задачите по информационни технологии в прогимназията по темата „Компютърни 
презентации“

АсЕНОВА, сОНя ИВАНОВА, 
ЕГ „Бертолт Брехт“, Пазарджик
s .asenova@abv .bg
Законите на сър Исак Нютон и трагедията „Антигона“ – един различен поглед към физиката през 
литературата. Интегриран урок по физика и астрономия и български език и литература в 9.клас

АТАНАсОВА, мАРГАРИТА хРИсТОВА, 
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
margi_hk@yahoo.co.uk
Как прилагането на творческия процес подпомага обучението по уеб дизайн

АТАНАсОВА-мИНЕВА, РОсИЦА ДЕлЧЕВА, 
5 ОУ „митьо станев“, стара Загора
rosesunrise65@abv.bg
Buncee – творческо учене в класната стая и извън нея

ВАРДЕВА, ИВЕлИНА мИТкОВА, ДОЦ . Д-Р
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, Бургас
ivardeva@gmail.com
Cloud computing и как да постигнем баланс в сигурността

ВАРДЕВА-ТОДОРОВА, ЕлЕНА мИТкОВА, 
сОУ „Епископ константин Преславски“, Бургас
elvardeva@abv.bg
Cloud computing и как да постигнем баланс в сигурността

ВИДЕНОВА, БОРИслАВА кИРИлОВА, Д-Р
Американски колеж, софия
b.kirilova@acs.bg
методът fA през погледа на Б. Блум

ВИТлАРОВ, кРАсИмИР ПлАмЕНОВ, 
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
krasimir_vitlarov@abv.bg
Връзка между научната грамотност и Държавния образователен стандарт за учебно съдържание на учебния 
предмет Човекът и природата (5-6 кл.)

ВълЧЕВА, ПЕНкА кРъсТЕВА, 
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
pepa_valcheva@abv.bg
Технологичен модел за развитие на комуникативно-речевите умения на децата в подготвителна група чрез 
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творчески разказ по откъс от текст

ВълЧЕВА, ДЕсИслАВА РУскОВА, 
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, Бургас
desi_valcheva@abv.bg
мултимедийно онагледяване на процеса на решаване на логически задачи в началното училище

ГЕНЧЕВА, мАРГАРИТА ЙОРДАНОВА, ДОЦ . Д-Р
Шуменски университет „Еп . константин Преславски“, Шумен
margarita_56@abv.bg
музикалната култура на Древна Тракия и Антична Гърция

ГЕОРГИЕВА, ГАлИНА ГЕОРГИЕВА, Ас .
сУ „св . климент Охридски“, софия
galinag_bg@abv.bg
Формиране на стратегии за събиране и изваждане при децата от предучилищна възраст

ГЕОРГИЕВА, сТИляНкА ПЕТРОВА, 
ДГ 23 „Буратино“, Шумен
cdgburatino23@abv.bg
Иновативни методи за съвместна работа между семейството и детската градина

ГЕОРГИЕВА, ТОНкА ЗАРкОВА, 
3 ОУ „Димитър Благоев“, Шумен
teorgieva@abv.bg
Електронно обучение и лабораторията по физика

ГЕОРГИЕВА, АННА НИкОлОВА, 
сОУ „христо Ботев“, Тутракан
anna_georg@abv.bg
3D-моделирането – неизчерпаема и любопитна материя за учениците

ГЕОРГИЕВА, ВЕсЕлИНА ИВАНОВА, 
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, Бургас
vesygeorgieva@abv.bg
Проект „млад архитект“ – проектно-базирано обучение по математика в началното училище

ГЕРДЖИкОВА, НИНА ДИмИТРОВА, ДОЦ . Д-Р
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, смолян
gerdni7@yahoo.de
Здраве и здравословен начин на живот при деветнадесетгодишните младежи

ГлУШкОВА, ТОДОРкА АТАНАсОВА, 
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
todorka.gluschkova@gmail.com
Един експеримент върху обучение по компютърно моделиране – идея, реализация, резултати

ГРИГОРОВА, АНТОАНЕТА БОяНОВА, 
ДГ 1 „Ведрица“, Благоевград
tonibg62@mail.bg
Приложение на иновативните подходи на взаимодействие в педагогиката на свободното време в детската 
градина

ГъРОВ, кОсТА АНДРЕЕВ, ПРОФ . Д-Р
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
kosgar@uni-plovdiv.bg
Учебно съдържание на задачите по информационни технологии в прогимназията по темата „Компютърни 
презентации“

ДЕРмЕНДЖИЕВА, лЮДмИлА АТАНАсОВА, 
i ОУ „св . св . кирил и методий“, Гоце Делчев
l_dermendjieva@abv.bg
Бележник в облака

ДИмИТРОВА, ДАРИНА ГЕОРГИЕВА, 
ДГ 30 „космонавт“, Шумен
cdg30_kosmonavt@abv.bg
Детската градина – лост за бъдещото образование на детето
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ДИмИТРОВА, кРАсИмИРА АТАНАсОВА, ДОЦ . Д-Р 
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, гр . Бургас
dimitrova@dgklaz.net
Създаване на динамична учебна среда в детската градина чрез използване на образователен софтуер и дидак-
тични игри от системата EduQuest

Използване на онлайн бележник при методическата подготовка на студенти педагози

ДИмИТРОВА, РОсИЦА кОсТАДИНОВА, 
ДГ 68 „Патиланско царство“, стара Загора
nelito_daniel1974@abv.bg
Успешен модел за работа в екип и мотивация за кариерно развитие.

ДИШкОВА, мАРИя сТОяНОВА, Гл . Ас . Д-Р
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, Бургас
mariadishkova@abv.bg
Представата на студента за съвременния университетски преподавател

ЖЕЧЕВА, яНА БлАГОЕВА, 
ДГ 5 „латинка“, Шумен
dlatinka@abv.bg
Значение и перспективи на екологичното възпитание в детската градина

ЗАФИРОВА, лЮДмИлА ВЕсЕлИНОВА, Гл . Ас .
сУ „св . климент Охридски“, софия
ljudmila_zafirova@abv.bg
Лапбукът – иновационен инструмент за преподаване в началното училище

ЗАхАРИЕВА, РАЙНА сЕРГЕЕВА, ДОЦ . Д-Р
сУ „св . климент Охридски“, софия
rayna.zaharieva@gmail.com
Готовността на детето за училище – исторически теоретико-емпиричен опит и съвременни 
предизвикателства

ЗлАТкОВА, лЮБА АТАНАсОВА, Гл . Ас . Д-Р
Шуменски университет „Епископ константин Преславски“, Шумен
liuba.zlatkova@gmail.com
Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата ii (народното слово)

ИВАНОВА, ТАНя АНТОНОВА, 
ДГ 68 „Патиланско царство“, стара Загора
tanya_6102@abv.bg
Уеб-ресурси за допълващо обучение на деца със СОП в детската градина

ИВАНОВА, РУскА ТОДОРОВА, 
сОУ „Добри Чинтулов“, Бургас
rosi_iv@mail.bg
Активно учене чрез движение

ИлИЕВА, БАГРяНА РАШкОВА, Гл . Ас .
РУ „Ангел кънчев“, Русе
b_r_ilieva@abv.bg
Гласът на децата за явлението трафик на хора

ЙОРДАНОВА, ПЕТя БОРИсОВА
НБУ „михаил лъкатник“, гр . Бургас
petya_j@yahoo.com
Глобалното образование чрез проект „Да се храним разумно“

кАРАДИмИТРОВА, РУмяНА ИВАНОВА, 
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, Бургас
r. karadimitrova@hotmail.com
Създаване на динамична учебна среда в детската градина чрез използване на образователен софтуер и 
дидактични игри от системата EduQuest

кАРЕВА, ИлкА НЕДЕлЧЕВА, 
3 ОУ „Димитър Благоев“, Шумен
kareva1959@mail.bg
Електронно обучение и лабораторията по физика
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кИРОВА, ГАБРИЕлА НИкОлОВА, ДОЦ . Д-Р
сУ „св . климент Охридски“, софия
gaby_kirova@abv.bg 
Диаграми на Ойлер-Вен и диаграми на Карол в обучението по математика в началните класове

кИРОВА, АНТОНИНА ДИмИТРОВА, 
ДГ 6 „Зора“, Дупница
antonina_kirova@abv.bg
Да се вдъхновиш и повярваш – чрез европейските програми за квалификация на учителите. Образователна 
система и контрол в Англия

кОлАРОВ, кРАсИмИР НИкОлОВ, Ас .
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, Бургас
krkolarov@mail.bg
мартин, шезлонгите и нелинейното моделиране

кРУШкОВ, хРИсТО ДИмИТРОВ, ДОЦ . Д-Р
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
hdk62@abv.bg
Как прилагането на творческия процес подпомага обучението по уеб дизайн

От метода на мехурчето до вградените сортировки

Генератор на уроци в електронна среда за обучение по Български език

Приложение на метода „Фокус групи“ в обучението по уеб технологии

кРУШкОВА, мАРИАНА ИВАНОВА, Гл . Ас . Д-Р
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
mik@uni-plovdiv.bg
Генератор на уроци в електронна среда за обучение по Български език

лАЗАРОВ, БОРИслАВ ЙОРДАНОВ, ДОЦ . Д-Р
Институт по математика и информатика – БАН, софия
lazarov@math.bas.bg
Определящата поведението среда като средство за управление

лАлОВА, ДАНИЕлА сЕВЕРИНОВА, 
ЧсОУ „свети Георги“, софия
st.george.school@wondergroup.eu
Определящата поведението среда като средство за управление

лЕГкОсТУП, мАГДАлЕНА мАРИНОВА, 
ВУ „св . св . кирил и методий“, Велико Търново
m_legkostup@abv.bg
Религиозно образование и информационни технологии – предизвикателсва и проблеми

лУкАНкИН, АлЕксАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, к . Ф .-м . Н ., ДОЦЕНТ
московский региональный социально-экономический институт, москва
a-lukankin@yandex.ru
ИКТ с человеческим лицом

лЮЦкАНОВА, ПАРАскЕВА ЖЕкОВА, 
ДГ 1 „маргаритка“, Варна
odz1_margaritka@abv.bg
Стимулиране на свързаната реч и творческото мислене на 6-7 годишните деца чрез театрализираната игра

мАНОВА, ТОДОРкА ЦВЕТкОВА, 
ДГ „славейче“, Враца
dooramanova@abv.bg
Повишаване на комуникативно- речевите компетенции чрез Утринната среща в детската градина

мАНЧЕВ, АНГЕл сТЕФАНОВ, Д-Р
сУ „св . кл . Охридски“, Факултет по журналистика и масови комуникации, софия
manchev@izkustva.net
Електронните учебници, За или Против?
мАРАТИлОВА, ВЕРкА ДИмИТРОВА, 
ОУ „Проф . Иван Батаклиев“, Пазарджик
vmarat1968@abv.bg
Развитие на математическото мислене и творческо въображение у учениците от трети клас чрез игра
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мИлЧЕВА, ГАля ИВАНОВА, 
ОУ „Братя миладинови“, Бургас
gal_im@abv.bg
Иновативните технологии в обучението за развитие креативността на учениците

мИНЕВА, сТАНкА ДИмИТРОВА, 
ДГ 68 „Патиланско царство“, стара Загора
stanimirento@abv.bg
Успешен модел за работа в екип и мотивация за кариерно развитие.

мИНЧЕВА, НАДЕЖДА ЦВЕТАНОВА, 
ДГ „светулка“, Шумен
svetulka_shumen@abv.bg
„С театъра в нас“ – проектът от програма ЕРАЗъм+, с който направихме мечтите реални

мИТЕВА, кАПкА ПЕТкОВА, 
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, Бургас
kapka_miteva@abv.bg
Създаване на динамична учебна среда в детската градина чрез използване на образователен софтуер и 
дидактични игри от системата EduQuest

мИхАЙлОВ, млАДЕН ЙОРДАНОВ, 
Пловдивски университет „Доктор Петър Берон“, Добрич
de.23@abv.bg
Опит за контрол на агресивното поведение на учениците в часовете по модулно обучение по физическо 
възпитание и спорт

мИхОВА, ЕВГЕНИя ЦВЕТАНОВА, 
ДГ 25 „Братя Грим“, Шумен
bragrim@abv.bg
Проектната дейност и планирането в детската градина

млАДЕНОВ, ПлАмЕН ПЕТРОВ, 
Великотърновски университет „св . св . кирил и методий“, Велико Търново
plamen_p_m@yahoo.com
Християнски нравствени ценности и влиянието на обществото върху тяхното формиране у 
подрастващите

НАЗъРскА, ЖОРЖЕТА, ПРОФ . Д-Р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, софия
g.nazarska@unibit.bg
Ново издание по методика на обучението по религия във висшите светски училища

НИкОлОВ, ВЕНЕлИН ДАЧкОВ, 
ОУ „Васил левски“, Разград
venelindachkov@abv.bg
Съвременните технологии и ролята им в часовете по ИТ

НИкОлОВА, ВИкТОРИя ДИмИТРОВА, 
сОУ „Добри Чинтулов“, Бургас
viki_nikolova_90@abv.bg
Активно учене чрез движение

ПАПАНЧЕВА, РУмяНА ЙОРДАНОВА, ДОЦ . Д-Р
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, Бургас
papancheva@dgklaz.net
Проект „млад архитект“ – проектно-базирано обучение по математика в началното училище

мултимедийно онагледяване на процеса на решаване на логически задачи в началното училище

Създаване на динамична учебна среда в детската градина чрез използване на образователен софтуер и 
дидактични игри от системата EduQuest

Използване на онлайн бележник при методическата подготовка на студенти педагози

ПАРИЖкОВА, лЮБОмИРА ПЕТРОВА, ДОЦ . Д-Р
УНИБИТ, софия
ljubomirap@gmail.com
Дигиталната грамотност и мултимодални практики за малки деца (COST AКЦИЯ iS1410)
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ПЕЙЧЕВА, ЙОРДАНкА сТОяНОВА, ДОЦ . Д-Р
Шуменски университет „Еп . константин Преславски“, Шумен
pey4eva@abv.bg
Активността на учениците при запознаване със света на техниката и технологиите

ПЕНЕВ, РАДОслАВ ИВАНОВ, ПРОФ . Д-Р
сУ „св . климент Охридски“, софия
penev_radoslav@abv.bg
Житейски приоритети на съвременните деца и родители

ПЕНЕВА, лЮБОслАВА ДИмИТРОВА, ПРОФ . Д-Р
сУ „св . климент Охридски“, софия
peneva_luboslava@abv.bg
Житейски приоритети на съвременните деца и родители

ПЕТРОВА, хРИсТИНА ГЕОРГИЕВА, Гл . Ас . Д-Р
Пловдивски университет „П . хилендарски“, Пловдив
marietka2002@abv.bg
Прилагане на графичния метод за решаване на физични задачи при изучаване на раздела „Динамика“ в средно-
то училище

Формиране на умения за решаване на учебни задачи с физическо съдържание в обучението по Човек и природа 
в пети и шести клас

ПОПОВ, мАРИН ИВАНОВ, 
40 сОУ „луи Пастьор“, софия
m.i.popov@gmail.com
Обърнатата класна стая и обучението по информатика

ПОПОВА, ДАНИЕлА АНГЕлОВА, 
сОУ „св . Патриарх Евтимий“, Пловдив
dani_pop@abv.bg
Професионалния блог на учителя по музика – предимства и необходимост

ПОПОВА, ЕлЕОНОРА ИВАНОВА, 
ДГ „слънце“, Русе
eleleonora@abv.bg
Стъпки в превенцията на агресията при децата от предучилищна възраст.

РАДЕВА, сНЕЖАНА ИсТИлИяНОВА, 
сУ „свети климент Охридски“, софия
snezhanaradeva86@abv.bg
Социално-образователен модел за ранно детско развитие – възможност за ефективна грижа, образование и 
подкрепа

РАЙкОВА, ЖЕляЗкА ДИмИТРОВА, ДОЦ . Д-Р
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
janeraikova@gmail.com
Дидактически модел за използване на технологията „Добавена реалност“ с мобилни устройства в 
обучението по физика

Връзка между научната грамотност и Държавния образователен стандарт за учебно съдържание на учебния 
предмет „Човекът и природата (5-6кл.)“

РАЧЕВА, ВЕРОНИкА хРИсТОВА, Д-Р
Прознание, софия
vkozareva@proznanie.bg
Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното 
виртуално преподаване

сИмИТЧИЕВА, АДЕлИНА мИхАЙлОВА, 
ОУ „Проф . Иван Батаклиев“, Пазарджик
adi_1956@abv.bg
Училището, родителите, културните институти – заедно в търсенето на посланията на художествения 
текст
слОБОДскАя, ИРИНА НИкОлАЕВНА, к . Ф .-м . Н .
Вологодский институт права и экономики ФсИН России, Волоград
islobod06@mail.ru
ИКТ с человеческим лицом
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сОФИЙскА, БОЙкА ВлАДИмИРОВА, 
ДГ 129 „Приказен свят“, софия
boika.sofiiska@abv.bg
модел на управление с индикатори за качество в предучилищната институция

сПАсОВА, кРАсИмИРА сТОИлОВА, 
ОУ „Даскал Димитри“, кюстендил
krasi77ssa@abv.bg
Работата по проекти – възможност за провокиране на познавателния интерес на учениците в обучението 
по Човекът и обществото

сТАНкОВ, кРАсИмИР РАДкОВ, Д-Р
Шуменски университет „Епископ к . Преславски“, Добрич
krstankov@yahoo.co.uk
Възможности за оптимизиране на техническата подготовка по хандбал на ученици от основна 
образователна степен

сТОяНОВА, ЖЕЧкА сТОЙЧЕВА, 
ДГ 17 „Валентина Терешкова“, Варна
j2_andreewa@abv.bg
„Bee Bot – играя и уча“. Приложение на дигиталната играчка в разновъзрастова група на ДГ

сТОяНОВА, ДИАНА ВЕлкОВА, 
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
di_vest@yahoo.com
Дидактически модел за използване на технологията „Добавена реалност“ с мобилни устройства в 
обучението по физика

сТОяНОВА, сНЕЖАНА лАЗАРОВА, Гл . Ас . Д-Р
Шуменски университет „Еп . константин Преславски“, Шумен
sn_lazarova@abv.bg
Лапбукът като средство за повишаване на познавателната активност на учениците

ТАБАкОВА, НЕДялкА ИВАНОВА, 
ДГ 68 „Патиланско царство“, стара Загора
stanimir_781978@abv.bg
Лесно е да се учи английски език в детската градина

ТАБАкОВА-кОмсАлОВА, ВЕНЕТА ВЕсЕлИНОВА, 
РИО, Пловдив
tabakova_rio@abv.bg
Един експеримент върху обучение по компютърно моделиране – идея, реализация, резултати

ТЕРЗИЕВА, мАРГАРИТА ТОДОРОВА, ПРОФ . ДПН
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“, Бургас
mtterzieva@gmail.com
методическите идеи на Юрий Усов за развитието на кинопедагогиката и техните български проекции

ТОДОРОВА, АНТОАНЕТА ИВАНОВА, 
ДГ 1 „Ведрица“, Благоевград
cdg1vedrica@mail.bg
Приложение на иновативните подходи на взаимодействие в педагогиката на свободното време в детската 
градина

ТОДОРОВА, РУмяНА ГЕОРГИЕВА, 
ДГ „Знаме на мира“, Враца
rumiana33@abv.bg
Практически идеи за възпитаване на безопасно поведение на пътя

ТОДОРОВА, БОРяНА ИлИЕВА, ДОЦ . Д-Р
РУ „Ангел кънчев“, Русе
btodorova@uni-ruse.bg
Относно изучаването на светлината и нейното значение за глобалното човешко познание

ТОДОРОВА, ЕлЕНА хРИсТОВА, Гл . Ас . Д-Р
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
eli_tod@abv.bg
Учебно съдържание на задачите по информационни технологии в прогимназията по темата „Компютърни 
презентации“
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ТОПАлОВА, ВЕсЕлА АлЕксАНДРОВА, 
ЕГ „Бертолт Брехт“, Пазарджик
vesi_aleksandrova@yahoo.com
„От извора на българската красота и сила“. майсторски клас по български език и литература за 10 и 11.клас

хРИсТОВ, хРИсТО ТОШкОВ, Ас .
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
hristo.toshkov@gmail.com
Приложение на метода „Фокус групи“ в обучението по уеб технологии

хРИсТОВА, ВАлЕНТИНА ПЕТкОВА, 
ДГ „Знаме на мира“, Враца
valia_ph@abv.bg
Практически идеи за възпитаване на безопасно поведение на пътя

хРИсТОВА, ясЕНА ВАлЕРИЕВА, 
Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Пловдив
jas_christova@izkustva.net
Образователна система в България – сравнителен анализ

ЦАНкОВА, мИлЕНА ИлИЕВА, ДОЦ . Д-Р
Шуменски университет „Еп . константин Преславски“, Добрич
milena_b@abv.bg
Приложение на дидактическите средства при практическата дейност на студентите в детската градина

ШАПкАлОВА, сВЕТлА АНГЕлОВА, Гл . Ас . Д-Р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, софия
sasch@abv.bg
Ново издание по методика на обучението по религия във висшите светски училища


