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За “традигиталността” в 
педагогическият “ню ейдж” 
    
Ас. Виолета Георгиева 
violeta.aabv@gmail.com 
проф. д-р Христо Макаков 
makakov_h@abv.bg 
Тракийски университет 
 
The Pedagogical “Tradigitalism” in the 
“New Age” 
 
Assistant professor Violeta Georgieva 
Professor Hristo Makakov, PhD 
Trakia University 
 

Abstract: The article refers to the digital natives, the digital immigrants and the problem of 
persistent influence, escalating accessibility and massive applicability of social media and 
technology in the modern society. This allows us to look for ideas how the new media can 
become a kind of a pedagogical innovation relying on the tradition, and to promote the 
socialization of children and adolescents – the digital natives with tradigital thinking. 
Keywords: social media, digital natives, digital immigrants, tradigital people, tradition, 
innovation, evolution  

 
Динамичната еволюция на човечеството рисува портрета на собственото си 

стремително развитие с пъстрота от космополитен език, глобален поглед към света, 
натрупване на факти, знания и практики, обогатяване и развитие на науката, 
техниката и цивилизацията, усъвършенстване на обществото и рефлексия за 
човешкия потенциал като безграничен. Подобно разбиране за актуалното развитие 
на човечеството охарактеризира фасадата на настоящия “ню ейдж”, в чиито 
измерения изразително се откроява и екзистенцията на технократизъм и 
киборгизация. Днес техносферата се явява изначална естествената среда на 
съвременника, а техническите средства и технологиите са неосъзнат ерзац на 
човешките му възможности. Според А. Белов новият технически човек, при 
евентуална глобална техническа катастрофа, не би оцелял без техническите си 
“патерици”. За да бъде предотвратен подобен ретрограден сценарий, от еволюция 
към деволюця, от деформация на обществото и духовни кризи, е необходим 
отговорен хиперметропичен поглед към педагогическите измерения и 
социализиращите функции на съвременната технологична среда, за да не се 
допусне тя да се окаже своеобразен супресор за социализацията на подрастващите 
поколения. Наложително е и детайлирането на отличителните специфики на 
поколенията родени след 1991г. (емоции, начин на мислене, стил на учене и др), за 
които споменатата технологична среда съществува априори, за разлика от 
предшестващите ги поколения, за които тя е апостериори, след усилие за 
адаптиране към нея. Подрастващото поколение трябва освен да е грамотно, 
образовано и да репродуцира знания по химия, математика, история, изкуства, т.н., 
да има фундаментална подготовка за приложимостта на получените знания в 
житейските предизвикателства, да не бъде ординарен консуматор на културата, а и 
нейн изкусен генератор. Зрялото поколение трябва да моделира една своеобразна 
“покана” за съзнателно пожелана еволюция, която да е адекватна на младото 
поколение, да го предпазва от разрушителни интелектуални и емоционални навици, 
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и да го изгражда като ерудиран, осъзнат, уверен, конструктивен и почтен Аз, 
отчитайки особеностите му. Осъществяването на това се явява мултивалентен 
гарант за предаването и финеса на цивилизацията, културата, човешките ценности, 
съхранението на социума и цялото човечеството – най-отговорния ангажимент на 
улегналите поколения.  

Социалните медии – последният “ню ейдж” на цивилизацията 
В далечните минали епохи стихийната социализация и симбиотично 

поверяване на естествено натрупан опит за оцеляване се осъществява в скромните 
границите на битуването в семейството. По-късно този миопичен обхват открива 
нови социални хоризонти чрез появата на пазарите, където хората обменят не само 
стока, но и идеи, обогатявайки познанията и опита си едни от други.  Скоро след 
това линиите на социалното пространство продължават да се разширяват от 
общуването на хората в храмове и на празнични събития, където се осъществява и 
удовлетворяването на вродения човешки стремеж за общуване. Изоморфният 
характер на тези социални предели започва да избледнява и да се одухотворява 
дълбоко, чрез появата на книгопечатането, вестниците и приноса на радиото и 
телевизията за трансфериране на идеи сред много голям кръг хора (Вж. Хр. 
Макаков, 2005) За да достигне още по-далечни социални измерения, човечеството, 
развива познанията и науката, като през 1991г. създава и Интернет. Четири години 
по-късно възникват първите социалните медии, а днес те се явяват грандиозен 
“ролер костер”, който някои хора свързват с очарователни и вече незаменими 
емоции, а у други той поражда усещания за несигурност, страх и нежелание, 
предимно обусловени от ограничени предварителни убеждения. Подобни 
диспозиции сякаш остават второстепенни пред колосалните размери на същността 
на феномена “социални медии”, който размества устоичивите пластовете на 
познатото до сега общуване и на практика осъществява фундаментална 
метаморфоза на интеракцията и социализацията на хората през XXI век.  

Днес вече не е особено удивително, че в социалните медии социалният субект 
непрекъснато общува активно като паралелно с това има възможностите оживено да 
заявява себе си, показвайки семейния си статус и качество на живот, да се 
формира, отстоява и самоактуализира чрез средства за информиране, учене и 
проследяване на минали и модерни тенденции в науката и изкуствата,  да се 
улеснява икономически при търсене на работа, изгодно закупуване на стоки и 
услуги, спестявайки време и разход на енергия, да прави банкови операции и 
всякакви други дейности от сериозен избор на лекар до развлекателно планиране на 
почивка и забавления, да флиртува, да демонстрира отношение на симпатия, 
безразличие или антипатия, да апелира духовните си копнежи и да може да споделя 
социалните си успехи, настроението и емоциите си...всекидневно. Социалните 
медии са нова неотменима част, трайно настанена във всекидневното битие на 
съвременника и охарактеризират неговата ежедневна култура. Тези медии се явяват 
темпорален проблем в новата епоха, който далеч надвишава прерогативите на 
технологиите и оказва влияние пряко върху личността и социализацията й.  

Социалните медии са “група от Интернет базирани приложения, които се 
основават на идеологическите и технологически основи на Web 2.0 и които 
позволяват създаването и обмена на потребителско генерирано съдържание.” (A. 
Kaplan, 2010) Година по-късно H. Mansfield определя социалните медии като 
“Интернет средство, което осъществява свързването на потребителите с приятели, 
близки, членове на семейства и други хора от групи по интереси”. Далеч по-
описателна е постановката на J. Kietzmann и K. Hermekens, които обясняват 
социалните медии като зависещи от мобилни и уеб-базирани технологии, за 
създаване на високо интерактивни платформи, чрез които индивидите и общностите 
споделят, съвместно създават, обсъждат и променят съдържания. 
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През последните години вече съществуват много определения на понятието 
социални медии и продължават да се създават нови такива от съвременни автори и 
заинтересовани организации. Въпреки чисто словесните специфики в 
интерпретациите е трудно да се открият сериозни семантични различия, поради 
което в настоящата статия под “социални медии” ще разбираме обективизирането 
на понятието в съкратен вид, под формата на трите им най-важни характеристики, а 
именно неотменимите компоненти, които категоризират тези медии като социални – 
технологии, реални потребители и интеракция. Последните два компонента са живи 
по своята същност и са реални разлики и особености, отличаващи социалните 
медии от традиционните масови медии.  

Според редица автори E. Agichtein, C. Castillo, D. Donato, A. Gionis, G. Mishne и 
други, социалните медии се отличават от масовите/традиоционните медии в редица 
аспекти като качество, обхват, полезност, автентичност, тъй като дават възможност 
на всеки потребител да прояви индивидуално творчество, да се конкурира с други, 
да заявява себе си, да подкрепя други потребители, да се усеща свързан със 
социално медийната общност и да общува в нея, с атрактивните възможности които 
тя предоставя. През 2012 година A. Hausman представя таблично сравнение между 
социални и традиционните (масови) медии, но то изглежда твърде тенденциозно по 
отношение на първите и касае главно присъствието на рекламите, които през 
последните две години вече трайно намериха своето място и в социалномедийното 
пространство. Съществуват и твърде крайни твърдения, че масовите медии ще 
престанат да бъдат използвани. Признаваме, че в момента актуалността им е 
снижена, поради интереса към социалните медии, но едва ли биха спрели да 
съществуват. Най-съществената разлика между двата типа медии е по отношение 
на комуникацията – масовите медии имат подчертано монологичен характер, 
въпреки че напоследък и те търсят връзка и сътрудничество с публиката си, и 
поддържат страници в социална платформа. Дори и така, сравнени с тях социалните 
медии имат контрастно диалогичен характер, който създава усещане за човешкия 
фактор приобщеност. J. Bernoff също дава подобна интерпретация за 
демократизирането на комуникацията, която придобива по-освободен характер и не 
е контролирана от професионални редактори, издатели, фотографи, писатели, 
режисьори, продуценти и всякакъв медиен елит. Авторът описва мас медиите като 
недемократични и затворени за потребителите им. Това е една от главните причина 
поради която съвременникът има афинитет към социалните медии, тъй като той 
желае да бъде забелязан, видян, да споделя мислите, които минават през ума му, 
ястията, които вкусва, емоциите, които изпитва и всичко, което му се случва 
всекидневно. Той има възможност да се усети своеобразен творец, а не мълчалив 
информационен рецепиент и публика на маргинализирано изкуство. Още през 2003 
година S. Godin прогнозира, че скоро ще бъде съвсем естествено и дори очаквано, 
всеки интелигентен човек, (дори и не до там такъв) да има медийна платформа, 
където да може да споделя, нещата които го вълнуват с целия свят.  

Базирайки се на прилагането на набор от теории в областта на медийните 
изследвания и социалните процеси, A. Kaplan и M. Haenlein създават класификация, 
определяща шест основни типа социални медии: съвместни проекти (collaborative 
projects) като Wikipedia; блогове и микроблогове (blogs and microblogs)  като Twitter; 
съдържателни общности (content communities) като YouTube; сайтове за социални 
контакти/социални мрежи (social networking sites) като Facebook; виртуални игрални 
светове (virtual game-worlds) като World of Warcraft; виртуални социални светове 
(virtual social worlds) като Second Life. 

Според присъствието на технологиите и социалните медии в ежедневието на 
хората, M. Prensky обособява четири категории хора: “Чужди за дигиталното” (Digital 
Aliens) – хората над 65 годишна възраст, за които социалните медии са крайно 
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абстрактни; “Дигитални имигранти” (Digital Immigrants) – хората, достигнали своята 
зряла възраст, без да са познавали дигиталните технологии; “Адаптиращи се към 
дигиталното” (Digital Adaptives) – дигиталните технологии се появяват в юношеската 
им възраст; “Дигитални жители” (Digital Natives) – живота им е немислим без 
дигиталните технологии и биха се отказали от всичко друго, но не и от употребата 
им. В настоящата реалност, имаме основание вече да акцентираме само върху две 
от тях, а именно  – “дигитални жители” и “дигитални имигранти”. 

Дигиталните жители 
Голяма част от света на съвременните подрастващи се съдържа в малка 

кутийка, която носят в джоба си – всички техни контакти, достъп до всевъзможна 
информация, възможност за контакт с хора като тях  от цялата планета, в реално 
време и на един “клик” разстояние. Това ново оформено поколение израства с много 
по-различно съзнание от това на родителите си и на по-предшестващите поколения, 
тъй като технологичната среда за него е естествена среда. Образованието на 
дигиталните жители, представлява интерес за D. Oblinger и J. Oblinger, R. Junco и  J. 
Mastrodicasa, B. Pletka, J. Palfrey и U. Gasser, W. Sturgess и N. Howe, а през 
последните четири години и за някои български изследователи.  

В публична реч през 2013 година, M. Prensky говори за учениците, живеещи в 
света на XXI век, които трябва да бъдат подготвени за успех и реализация именно в 
условията още на началото на XXI век. Изследователят с основание твърди, че не е 
адекватно децата на настоящия век да се образоват по начин по, който са 
образовани хората преди това. Поради това акцент се поставя на това кои точно са 
съвременните ученици, как те да бъдат “ангажирани” (не в смисъл на обременяване 
с изисквания от страна на възрастните, а на взаимно и съзнателно пожелано 
обвързване) и как това ангажиране да е прогресивно във времето. Днешните 
подрастващи, израстват в интеракции с компютри и смартфони, те общуват помежду 
си със съобщения и чат, използват платформи за споделяне, сайтове където 
закупуват стоки или продават такива, обменят опит и се учат от Wikipedia, YouTube и 
Интернет търсачки, създават аватари и живеят чрез тях във виртуалния социален 
свят Second Life, играя онлайн и т.н. Отчитайки тази реалност, Prensky настоява 
съвременните професионалисти в областта на образованието да познават този свят 
и да знаят какво се случва в онлайн живота, в който подрастващите са изцяло 
социално и емоционално потопени. Речта му завършва с тезата, че и най-изкусния 
лектор вече е скучен за настоящите подрастващи, които се интересуват от групова 
работа, работа по проекти, работа по случаи, активности свързани с дискусии и 
интеракция, които ги карат да се усещат свързани в общност. Самите подрастващи 
не желаят, а и не трябва да се изисква от тях, да се адаптират към миналото.  

В своя труд “Образователни стратегии за Нет поколението” R. Berk, отчетливо 
обособява 20 типични специфики, охарактеризиращи дигиталните жители: 1) 
техническа грамотност; 2) информиране от търсачките в Интернет; 3) интерес към 
мултимедийни средства; 4) генериране на Интернет съдържание; 5) скоростни 
действия; 6) учене по индуктивен път; 7) учене чрез метода на пробите и грешките; 
8) мултитаскинг; 9) краткосрочно внимание; 10) визуално комуникиране; 11) стремеж 
към социална интеракция “лице в лице”; 12) стремеж към емоционално споделяне; 
13) културна толерантност и мултикултуризъм; 14) подчертан афинитет към 
работата в екип и сърудничеството; 15) стремеж към добро качество на живот; 16) 
усещане на натиск, за да успяват; 17) потребност от обратна връзка; 18) стремеж 
към постоянно удовлетворение; 19) бързи реакции и очакване за такива от другите; 
20) предпочитание към писането на клавиатурата, отколкото на ръка. 

Съобразяването с тези характеристики има своите основания, тъй като ако се 
вземат под внимание от професионалистите в сферата на образованието, биха 
могли да се създадат адекватни съвременни образователни стратегии, които да са 
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атрактивни за дигитално инициираните поколения и да отговарят на начина им на 
мислене и стил на учене.  

Дигиталните имигранти 
Към 2015г. учителите на дигиталните жители и всички професионалисти в 

образованието са адаптиращи са “дигитални имигранти”. Според Oxford English 
Dictionary това са “всички онези хора, които са родени или отгледани преди времето 
на широката употреба на дигиталните технологии”. През 2001г. Prensky ги нарича 
“хората, които са с единия крак в миналото”. Те са родени преди 1990 година, 
предпочитат да пишат на ръка, дигиталния език се явява чужд за тях и те полагат 
усилие да го научат, за разлика от дигиталните жители, за които той е “майчин” език.  

Голяма част от дигиталните имигранти разпечатват документи, за да ги 
редактират, принтират електронните си кореспонденции, обаждат се по телефона за 
да получат конфирмация, че са се справили успешно с изпращането на електронно 
писмо. В същото време по-голямата част от дигиталните имигранти изпитват истинка 
наслада да държат книжно тяло и да разлистват фините му хартиени страници. 

В зоната на комфорт на дигиталните инигранти, мултитаскингът не присъства 
и те не могат да проумеят как е възможно едновременно да се учи качествено и да 
се гледа телевизия, защото за тях ученето не е забава, а е целеустремено усилие, 
целенасочено напрягне, упорит труд и усърдна работа. Тези хора вярват, че 
методите с които са обучавани и възпитавани са най-подходящите методи за 
обучение и възпитание за днешните ученици – дигиталните жители. Психиката, 
емоциите, стила на учене и други особености на тези хора вече са дълбоко проучени 
и добре познати на човечеството, за разлика от особеностите на техните 
сънаследници – дигиталните жители. 

В наши дни разгледаните по-горе дигитални жители (учениците) и дигитални 
имигранти (учителите) са заедно в училищните коридори и класни стаи. Всяка от 
тези две категории си служи с познатите й средства и инструменти – учителите 
предпочитат да работят с книги и хартиени носители, а учениците фаворизират 
технологиите, социалните медии и платформи. За да се постигне и реализира 
актуална на съвремието социализация чрез образованието, е необходимо учениците 
и учителите да “говорят” на един и същ език. Възможно ли е учителите изцяло да се 
трансформират в технични хора и да забравят книгите, обучавайки само чрез 
технологии? От друга страна може ли да се очаква, учениците да преустановят 
употребата на технологиите, с които са израснали и да учат само от учебници? 
Подобни крайности звучат твърде полярно, а вече може би и нелепо. 

Tрадигиталните хора 
В края на 2014г. S. Sreenivasan говори за разделението между дигиталните 

жители и дигитални имигранти. Според него въпреки, че двете категории хора имат 
различно мислене, те се оказват симбиотично полезни едни за други. Едните със 
смелостта и дързостта си при оперирането с технологиите, а другите с увереността 
в намирането на перспективи, мъдрост и дълбоко разбиране за живота. Последните 
умеят акуратно да видят и преценят потенциала и възможните рискове на 
социалните медии, за разлика от дигиталните жители, чиито поглед стига само да 
консумацията на потенциала им. По отношение на технологиите и социалните 
платформи дигиталните имигранти задават въпроси и е възможно да се усещат 
недостатъчно уверени, но въпреки това точно те са хората, които знаят от къде се 
появяват технологиите и се замислят до къде могат да доведат те.  

През 2008 година възпитаникът на университета Stanford, настоящ 
преподавател в университета Columbia и администратор на наградите Пулицър, Sig 
Gissler въвежда понятието “tradigital” –  “традигитален” (съчетание от думите 
традиционен и дигитален), за да обозначи хората, които обучават днешните 
поколения чрез комбинацията от традиционни и иновативни дигитални методи. 
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Sreenivasan обяснява, че тези хора разбират всичко онова, което индустрията 
създава, начина по който го прави и уменията които се изискват за това, но в същото 
време имат и разбирането как да го предадат на новите поколения, които не се 
замислят за произхода на технологичната среда, тъй като тя е естествена за тях и я 
приемат за гарантирана даденост. Точно поради това в съчетанието “традигитален”, 
думата “традиционен” е позиционирана пред “дигитален”. С основание може да се 
твърди, че т.нар. “традигитални” хора имат далеч по-дигитално мислене, дори в 
сравнение с мисленето на дигитално генерираните поколения. Изследоватят 
завършва разсъжденията си по въпроса с необходимостта от това съвременния 
изследователски поглед да бъде насочен не към отрицание или симпатизиране на 
едните или другите, а да се фокусира върху човешката индивидуалност при двете 
категории хора и реалния им принос за духовното и материално благосъстояние и 
съхранение на човечеството.  

В крайна сметка основния таргет на съвременното рацио за технологиите е да 
изпълняват функциите си – да фасилитират живота на хората, без да ги изолират в 
имагинерен дигитален  вивариум и да корозират социалното развитие на личността.  

Традигиталните хора се онези, които се стремят да запазят консонанса между 
изискванията на съвременното общество и образователните цели. Те осъзнават, че 
педагогическата теория се нуждае от реновиране, а утвърдената педагогическа 
система изисква преразглеждане и частично реорганизиране. Тези хора са готови да 
положат усилия да приемат предизвикателството за осъвременяването на 
образователната система, съчетавайки изпитаната, добре работеща традиция, с 
форми и методи на обучение и възпитание, отчитащи адекватно новия стил на 
мислене и учене на днешните ученици – дигиталните жители. 

Традигиталните хора вярват, че в работата на учителите безспорно опората 
трябва да бъде доказаната класика, но за да останат най-компетентните фигури за 
учениците, учителите трябва и да актуализират професионалния си портрет, да 
“сверят часовниците” си, да “изпият кафето си за събуждане” и да са готови 
подобаващо и уверено да се включат в Бъдещето. В Новата епоха именно учителите 
са отговорните професионалисти, които ще предотвратят деволюцията в 
еволюцията, като за това трябва да използват мъдростта на миналите “епохи”, 
говорейки на съвременния език на дигиталните жители. Според футуриста A. Toffler 
е необходима система на образование обърната към бъдещето, имаща за цел да 
проучи и обобщи как ефективно и законно да се търси и обработва съдържание 
онлайн. Подобно е и мнението на М. Цветкова, която смята, че “противоречието 
между “стара” и “нова” култура трябва да се разреши не чрез противодействие, а 
чрез хармонизиране в името на младото поколение”. 

Историята твърди, че човечеството е имало и други гениално технократични 
цивилизации, които са надминавали настоящата. Вероятно съвременникът формира 
сегашната, воден от някакъв технически атавизъм. (Вж. А. Белов, 2002) 
Цивилизацията преминава през различни етапи от развитието си, но дали ще 
продължава да разгръща потенциала си и да еволюира, или пък отново ще 
деволюира поради духовни или други кризи, е отговорен ангажимент на зрелите 
поколения. За да се съхранят младите поколения и да бъдат научени да съхраняват 
следващите, по-улегналите поколения трябва да намерят “приемателния” език, с 
който да се докоснат до съвременните подрастващи.  

Поредното високо стъпало върху което се намира настоящото човечество, в 
лицето на технологиите, е импозантния феномен социални медии, безвъзвратно 
завладял физиологичното и психичното на малките, но в бъдеще големи хора. 
Положителните социални и психологически ефекти на новите медии трябва да 
бъдат екстрахирани в полза на човечеството, чрез акуратното отчитане и проучване 
на феномена “социални медии” и чрез поставяне началото на съобразено, умерено, 
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но вече официално присъствие на тези медии в поне малка част от училищния 
живот на съвременните подрастващи. 

Твърде рисковано е съвременните професионалисти в образованието да 
бъдат дезинтересирани или инертни за това, което се случва в този дигитален 
социален свят на учениците и да не се стремят към превенция на ретроградност, 
мислейки този свят за адиабатическа тера инкогнита. 

Осезателно е, че само “традиционното” в педагогиката вече не е адекватно на 
“ню ейджа”, в който живеят подрастващите. От друга страна иновацията сама по 
себе си е крайно недостатъчна да ги изгради с необходимите предиспозиции. 

Всъщност дали изобщо е уместно да има изкуствена сепарация между 
традиция и иновация, или и педагогиката следва своя еволюция? За да следва 
развитието на човечеството (което в никакъв случай още не е приключило), 
педагогиката трябва да коагулира традиции и иновации, превръщайки ги в неделим 
монолит.  

Традигиталните педагози са професионалистите, които  следва да съхранят 
класиката, но да я модернизират, да й предадат съвременен облик, адекватен на 
учащите в XXI век и в същото време компонирайки иновацията, да импортират в 
основите й класика и традиции. По този начин родените дигитални жители, ще се 
формират с традигитално мислене и ще се създаде един разумен, с дълбоко 
устойчиви корени и модерна фасада, хабитат на традигитални хора, които на свой 
ред да бъдат гарант за приемственост и унаследяване на натрупания 
цивилизационен капитал, човешки опит, богата култура и изобилие от ценности, в 
името на добруването и благополучието на Homo Sapiens – разумният човек. 

 
Литература / Reference: 
 
1. Белов, А. (2002). Антропологический дедектив. Москва. 
2. Макаков, Хр. (2005). Начала в мениджмънта. Стара Загора. 
3. Цветкова, М.(2009). Информационна култура. София. 
4. Agichtein, E., C. Castillo, D. Donato, A. Gionis, G. Mishne. (2008). "Finding 

high-quality content in social media". WISDOM – Proceedings of the 2008 
International Conference on Web Search and Data Mining. 

5. Berk, R. (2009).Teaching Strategies for the Net Generation. Columbia. 
6. Bernoff, J. (2009). Why Markets Have Trouble With Full Douplex Social 

Technology. Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal, Volume 
3, Issue 2. 

7. Godin, S. (2003).  Purple Cow: Transform Your Business by Being 
Remarkable. Portfolio. 

8. Hausman, A. (2012). 16 Differences Between Traditional Media and Social 
Networking. Hausman Marketing Letter. 

9. Howe, N., W. Strauss. (2009). Millennials Rising. Random House Inc. 
10. Junco, R., J. Mastrodicasa (2007). Connecting to the net.generation: What 

higher education professionals need to know about today’s students. 
Washington, DC: Student Affairs Administrators in Higher Education (NASPA). 

11. Kaplan, M., М. Haenlein. (2010). "Users of the world, unite! The challenges 
and opportunities of social media".Business Horizons 53. 

12. Kietzmann, J., K. Hermkens. (2011). "Social media? Get serious! 
Understanding the functional building blocks of social media". Business 
Horizons 54. 

13. Mansfield, H. (2011). Using Social Media for Social Good: Q&A  
14. Oblinger, D., J. Oblinger. (2005). Educating the Net Generation.EDUCAUSE.  



The Pedagogical “Tradigitalism” in the “New Age” 

10 

15. Palfrey, J., U. Gasser. (2008). Born digital: Understanding the first generation 
of digital natives. NY: Basic Books. 

16. Pletka, B. (2007). Educating the net generation: How to engage students in the 
21st century. Santa Monica, CA: Santa Monica Press. 

17. Prensky, M. (2001).Digital natives, digital immigrants. On the Horizon 9. 
18. Sreenivasan, S. (2014). Digital natives vs. digital immigrants. 

https://www.youtube.com/watch?v=n_9gI0B4nS4  
19. Toffler, A. (2006). Revolutionary Wealth. Knopf. 

 

 
 

  

 

 

  

  

 



Modern Forms of Education in the Information Society 

11 

Съвременни  форми  на  обучение в 
информационното  общество    
Гл. ас. д-р Десислава Баева 
dbaeva@ami.uni-ruse.bg 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
 
Modern Forms of Education in the 
Information Society 
 
Assist. Desislava Baeva, PhD 
Angel Kanchev University of Ruse 
 

Abstract: The evolution of Information Society leads to changes the organization and 
delivery of education. The purpose of this article is to analyze the technology influence 
from the perspective of its affect to the education methods. Greater information access; 
greater communication; synchronous and asynchronous learning; increased cooperation 
and collaboration, cost-effectiveness and pedagogical improvement are qualities that 
modern е-learning environments provide to the students. This article discusses new 
technologies for learning and training, describing their pedagogical value. 
Keywords: Computer-Based Training, Computer-Aided Instruction, Web-Based Training, 
e-learning, m-laerning, network learning. 

 
Бързото развитие на информационните и компютърните технологии поражда 

необходимостта от нови стандарти и методически постановки за преподаване. Вече 
наред с традиционните се налагат и нови модели на обучение, а това неминуемо 
води до сериозни изменения в съвременното образование. Дистанционното 
обучение, интегрирането на информационните технологии в образованието и 
многото други възможности, които дава техническата революция, са предпоставка 
да се направи образованието индивидуално, да се мотивират обучаемите, да се 
промени подходът на преподавателя. Днес “мисията на образованието се 
преориентира не толкова към натрупването на знания, колкото към формиране и 
развитие на творческото мислене, към намиране на нестандартни решения в 
живота, към промяна на съществуващата действителност и т.н.” [Павлов 2001]. 

Съвременните младежи се развиват в условията на динамична и богата на 
стимули среда. Електронните медии, компютърните игри и богатият книжен пазар 
всекидневно провокират познавателни интереси с вълнуваща атрактивност. 
Учещите имат възможност за сравнение и избирателно отношение към източниците 
на информация. Естествени са предпочитанията им към онези от тях, в които 
научното знание е поднесено интересно,  привлекателно и предизвикателно за 
сетивата.  

Появата и масовото използване на нови, основно интернет технологии като: 
уеббазирани платформи за обучение, социален софтуер (блогове и уикита), 
социални игри и др., трансформират традиционното съдържание на понятията учене 
и обучение, в техните социално-комуникативни аспекти. Това е предпоставка да се 
говори за групово социално паралелно конструиране на знания и общностни групи 
за обучение във виртуална учебна среда.  

В настоящата разработка, дефинирайки видовете когнитивни компютърни 
средства, чиято цел е да се обогати и затвърди човешкото познание, се очертават 
различните начини, по който те могат да се интегрират в процеса на образование. 

Терминът компютърно базирано обучение (Computer-Based Training, 
Computer-Based Tutorials, Computer-Based Teaching) се използва, за да опише почти 
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всеки вид обучение, базирано на компютри като основно средство за представяне на 
информацията. Този подход за обучение се възползва от интерактивните 
интерфейсни елементи на компютърния софтуер и ресурсите да се въздейства със 
средствата на различните видове медии, които компютрите поддържат. 
Потенциални предимства на компютърно базираните програми за обучение са 
възможността за самостоятелно обучение, работата със собствени темпове, 
осигуряването на многократно повторение на задачите, намаляването на 
психическия стрес и др. Това го прави подходящо за физически лица от среди в 
неравностойно положение. Критиците му изтъкват липса на гъвкавост, 
едностранчиво въздействие от компютъра при липсата на преподавател и висока 
цена за софтуерно и хардуерно оборудване, недостъпна за всекиго. 

Компютърно подпомаганото обучение (Computer-Assisted Instruction, Computer-
Assisted Learning/Teching) обикновено се използва като допълнение към 
традиционните начини на обучение. За да се постигне по-голяма ефективност на 
обучението, то се осъществява често в самите класни стаи. Този тип обучение се 
използва като вече традиционен инструмент в съвременния образователен процес. 
Атрактивните средства за въздействие го превръщат в изключително подходящо за 
началното образование. 

Уеббазираното обучение (Web-Based Training) може да се опише като 
“обучение, при което WWW се използва като виртуална среда за представяне  
учебните материали и / или за осъществяване на учебния процес. Последното 
означава, че WWW се използва в някоя (или всички) от следните роли: за 
провеждане на учебно занятие от разстояние, за дискусии по теми от учебното 
съдържание, за комуникация между студенти и преподаватели и между самите 
студенти, за провеждане на упражнения, за полагане на тестове, за съвместна 
разработка на проекти, за достъп до допълнителни учебни ресурси и др.” [Николова 
2000].  

Уеббазираното обучение може да бъде в две форми – да подпомага редовния 
курс на обучение (както при компютърно подпомаганото обучение) или напълно да 
замести даден курс, преподаван в класната стая. 

Динамиката на развитието и разнообразието от практики при навлизането на 
новите технологии в съвременното обучение  наложи  въвеждането на нов термин – 
електронно обучение (e-learning, е-обучение), чиято цел е да отрази новата 
концепция в развитието на дидактическите подходи, но бързата еволюция на 
технологиите и тяхното интегриране в образованието доведе до бързо променяне 
съдържанието на това понятие. Например: различен от съвременния смисъл се е 
влагал в електронното обучение преди появата на уеббазирани платформи за 
обучение, докато много често в съвременен контекст двете понятия (електронното 
обучение и уеббазирано обучение) се използват като синоними [Пейчева-Форсайт 
2010]. 

Този вид обучение често се използва за предоставяне на информация. Това 
може да стане по всяко време и на всяко място по света, където има Интернет, и 
затова уеббазираното обучение се ползва с широка популярност в образователните 
среди. Уеббазираните курсове се наричат още киберкурсове (cybercourses) или 
виртуални курсове (virtual courses). В такива курсове обучаваният играе централна 
роля и му е предоставена възможността да се обучава със свое собствено темпо. 
Уеббазираните курсове обикновено широко използват средствата на хипермедията.  

Друга характеристика на тези курсове, която ги отличава от останалите видове 
дистанционни курсове, е възможността за комуникация между учещите и 
преподавателите и между самите обучавани. Това може да стане по различни 
начини, например: чрез електронна поща, дискусионни групи, компютърна 
конференция или чат. Тези възможности за взаимодействие правят уеббазираните 
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курсове по-подходящи за дистанционно обучение от останалите видове курсове в 
случаите, когато такова взаимодействие е от първостепенно значение за курса.  

Тенденция на прехода и трансформирането на методологическите платформи 
на електронното учене / обучение е съществената промяна в ключовите понятия, 
използвани да обяснят тези явления. В англоезичната научна литература, която 
отразява и водещите тенденции в тази област, понятието компютърно базирано 
обучение (computer based / assisted education) е категорично заменено от понятието 
електронно учене (e-learning). Преместването на ударението от преподаването 
върху ученето не е случайно, макар че второто носи всички педагогически 
конотации, свързани с проектиране и реализиране на акта на обучение като цяло, 
т.е. съдържа елементите и на преподаването, и на педагогическото общуване като 
дейности.  

Най-широкообхватното определение на понятието електронно учене (e-
learning) звучи по следния начин: „Учене, подпомогнато от използването на 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ)” [Бийтъм 2004]. Това 
определение е сравнително неоспорвано. То предполага определянето на едно 
обучение като електронно и тогава, когато се използват индивидуални, невключени в 
мрежа технологии – като интерактивна бяла дъска, дигитално видео, единични 
компютри с различни компютърни приложения.  

Ученето в мрежа (network learning) е процес, в централния план на който са 
поставени връзките между участниците в образователния процес. Те обхващат както 
общото споделяне на информация, така и възможността за общуване по такъв 
начин, че да се осигури възможност за подкрепа и взаимодействие. Мрежата 
осъществява релационната функция, като ударението пада върху педагогическата 
онлайн комуникация в рамките на определена учеща общност.  

 
Фигура 1. Модели на мобилно обучение 

 
Джон Тракслер, професор в университета на Уулвърхямптън, говори за 

мобилно обучение, очертавайки тенденцията за институционално широко 
възприемане на този инструмент. Терминът мобилно обучение (m-обучение) се 
отнася до използването на мобилни и джобни устройства като персонални цифрови 
помощници, мобилни телефони, лаптопи и таблети в преподаването и ученето.  

Тъй като мобилните технологии стават все по-преносими, достъпни, 
ефективни и лесни за използване, те са една нова отворена възможност за 
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образование. Целта им е да създадат подходи за предоставяне на обучение както в 
рамките на институцията, така и извън нейните четири стени [Тракслер 2005]. 

От чисто технологична гледна точка се разглеждат различни модели на 
обучение в зависимост интеграцията на софтуера със системата (Вж. фигура 1).  

Характерно за образователните приложения за мобилни устройства е, че са  
организирани в кратки модули, предлагат опростен интерфейс и са съобразени с 
факта, че се използват основно в ограничени интервали от свободно време. 

Поради лекотата на работната процедура повечето участници в 
образователния процес са готови да съдействат с обратна връзка, което води до 
повишаване качеството на курсовете.  

Редица други автори (M. Розенберг, Р. Шарп) предлагат свой анализ и 
дефиниране на тези термини, като в най-широк смисъл изказват мнение, че 
електронното обучение се осъществява основно с посредничеството на електронна 
среда, което позволява то да се извършва в мрежа от разстояние и затова често 
електронно обучение се използва и като синоним на дистанционно обучение [Шарп 
2004, Розенберг 2006]. 

В своите разработки проф. Г. Тотков очертава характеристиките на 
електронното обучение като: 

• гъвкавост (задаване на време, място и темп); 
• модулност (избор, индивидуални програми); 
• независимост (обучение - успоредно с работа); 
• обхват (ползване на различни източници на информация, много обучавани, 

комуникация с преподаватели); 
• икономичност (ефективно използване на информационни и материални 

ресурси); 
• технологичност (използване на нови технологии и средства); 
• социално равноправие (изравняване възможностите за получаване на 

образование); 
• нетрадиционна роля на преподавателя (в посока на координиране процеса 

на обучение); 
• промяна на профила на обучавания (самоконтрол и самоорганизация, 

умения за използване на нови технологични средства), и т.н. [Тотков 2006]. 
Разнообразието от практики на обучение налага и използването на понятието 

смесено учене / обучение (blended learning). То се определя от някои автори като 
„учене, при което основната функция на виртуалната учебна среда е съхраняването 
и предоставянето на допълнителни учебни ресурси, които изпълняват помощна 
функция при иначе традиционната форма на обучение.” [Лазарова 2008]. 
Характеризира се с надграждане, вплитане, интегриране на разнообразни 
информационни и комуникационни технологии в традиционния образователен 
контекст (Вж. Фигура 2).  

 
Фигура 2. Форми на обучение в информационното общество 
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Мейс и Де Фрейтас обосновават необходимостта от познаване на 
специфичния подход към обучението, обусловен от педагогическите парадигми, 
които се разглеждат като допълващи се елементи на единен цикъл на обучение, а 
не като алтернативи. Според тях дизайнът на електронното обучение трябва да 
бъде разгледан от всяка теоретична перспектива, която от своя страна поставя 
акцента върху различните аспекти на обучението. Те систематизират ключовите 
характеристики, които са в основата на съвременния педагогически дизайн [Мейс, 
Де Фрейтас 2006]. 

Теоретико–методологическият анализ на съвременните форми на обучение в 
информационното общество води до следните изводи: 

1. Провежданата в България образователна реформа,  поражда 
необходимостта от нови стандарти и методически постановки за преподаване, а 
именно усвояване на нови знания и умения чрез използването на информационни и 
компютърни технологии, базирани концепции и методи, които да осигурят 
подходящо интерактивно съдържание. Това налага осъвременяване на учебното 
съдържание, на учебните планове и програми  и е свързано не само с предлагането 
на възможности за непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед 
максимално развитие на потенциала на всеки учещ, но и с предоставяне на 
електронни образователни ресурси, които обогатяват традиционното преподаване 
чрез създаване на възможност за самостоятелно обучение. Същото се отнася и за 
допълнителните форми на обучение.  

Съществен приоритет в предложените от Министерството на образованието, 
младежта и науката Националнa програма за развитието на училищното 
образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015)1  и Програмата 
за развитие на образованието, науката и младежките политики в България (2009-
2013)2  е разработването и прилагането на електронни учебни материали. Това е 
полезно и наложително и за съжаление, подчертава все още колко сериозни 
пропуски има в работата на специалистите. 

Увереността за това твърдение е мотивирана  и от Стратегията „Европа 2020”, 
приета от Европейския съвет, която се изразява в активно и ефективно използване 
възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии за 
реализиране на високохуманната идея за широкодостъпно, адаптирано към 
индивидуалните потребности, продължаващо през целия живот качествено 
обучение. Целта е да бъдат дадени равни възможности за придобиване знания и 
умения, необходими за пълноценна социална и трудова реализация и за 
подобряване качеството на живот в условията на информационното общество на 
глобалната, базирана на знанието, икономика. 

2. Най-подходящ начин за обучение е смесване методите на компютърно 
базираното обучение с традиционните методи, като целта е откриване оптималното 
ниво на взаимодействие. 
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Abstract: The principle of lifelong learning is enshrined in the European policy for 
education, employment and, in particular inclusion. Informal learning is associated with 
situations in which a person learns and acquires skills through different types of activities 
in which a teaching process. By placing learners at the center of policies for lifelong 
learning can be achieved improvements in the lives of people - qualification in a particular 
field or retraining. Principles of training are a system of basic principles leading ideas or 
requirements and define the overall activity of teachers or adults students. They refer to 
the category normative knowledge that prescribe what should be training and thus 
regulates the activities of participants in the educational process . 
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“Колкото по-възрастен ставам, толкова повече се уча.” (Солон) 

 
Андрагогиката (от гр. aner, andros — мъж,възрастен човек, + agoge — водя, 

ръководя, възпитавам), като съвременна педагогическа наука, разкрива 
теоретичните и практически проблеми на обучението, възпитанието и 
образованието на възрастния човек през целия му живот.  

Андрагогиката следва да се разбира като наука за образованието, обучението 
и  личностна самореализация на възрастните, която разкрива закономерностите на 
организация и реализация на учебно – възпитателния и самообразователния процес 
с тази категория лица. (Петров,Атанасова,с.16) Възникването  и развитие на 
обучението на възрастните, като самостоятелна дейност, е тясно свързано с 
появата на човешкото общество, защото е на лице необходимостта от формиране , 
овладяване и развитие на определени навици и умения от възрастните с цел 
задоволяване на техните интереси. В началните етапи на човешкото общество не 
може да се говори за наличие на андрагогическа наука и поява на теория , но тогава 
съществува андрагогическа практика. Така се натрупва андрагогическия опит и 
човечеството започва да   обобщава и обмисля този опит , с което се появяват 
първите наченки на андрагогическата теория. 

Препоръката на Европейският парламент и на Съветът на Европа към всички 
страни – членки е насочена към гарантиране на „ възможностите за обучение, така 
че да позволят на изложените на риск лица да придобият ключови умения . Тази 
намеса е необходима, за да се гарантира, че възрастните, които са напуснали 
училище без съответен формален ценз и които искат да започнат отново основното 
си обучение в даден момент от живота си, ще бъдат подкрепени чрез адекватно и 
иновативно насочване и чрез възможности за придобиване на умения чрез 
предложения за работни стажове. Необходимостта от подобна намеса е дори по-
голяма в контекста на бързия темп на промяна на работната среда и на уменията, 
необходими за постигане на успех там“. ( Препоръка на Европейския парламент и 
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на Съвета от 18 декември 2007 за  ключовите умения за учене през целия живот, 
2006) 

Според международните стандарти, разработени от ЮНЕСКО през 70-90 
години на 20 век, под образование на възрастните се разбира всяка организирана 
дейност, насочена към постигане на определени цели- образование на лица, 
завършили средно или висше образование и съответно адаптирано към техните 
потребности. Последователната политика на съгласуване на общите цели и 
приоритети се определят от конференциите на ЮНЕСКО, известни като CONFINTEA 
(Conference International de l’Education des Adultes). До този етап  са проведени шест 
такива конференции: 

• CONFINTEA І – 16-25 юни 1949 г., Елсеньор, Дания. 
• CONFINTEA ІІ – 22-31 август 1960 г., Монреал, Канада. 
• CONFINTEA ІІІ – 25 юли – 2 август 1972 г., Токио, Япония. 
• CONFINTEA ІV – 1985 г., Париж, Франция. 
• CONFINTEA V – 14-18 юли 1997 г., Хамбург, Германия. 
• CONFINTEA VI – 1-4 декември 2009 г., Белем, Бразилия. 
Тези конференции се явяват регулатор на приоритетите и насоките, които 

определят политиката и решенията на всяка държава по отношение на 
организацията, управлението и функционирането на образованието на възрастните. 

Провеждат се и много други форуми, приемат се важни документи (стратегии, 
решения и доклади, които определят съвременните насоки на европейската 
политика в сферата на образованието на възрастните. (Гюрова, 2013,с.15) 

Терминът  „образование на възрастните“,според документа „Генерална 
препоръка за развитие на образованието на възрастните“, приета през 1976 г на 
Генерална конференция на ЮНЕСКО, е съвкупност от организирани образователни 
процеси с различно съдържание, ниво и метод; може да бъде формално, 
неформално или информално, то замества или продължава първоначалното 
образование на хората, смятани за възрастни в обществото, като те развиват 
способностите си, обогатяват знанията си и усъвършенстват своята техническа или 
професионална квалификация; насочват я в ново направление; осъществяват 
промени в отношението или поведението си. (Гюрова,1998,с.48) 

 Е. Георгиева (Георгиева,2004,с.108) в свой доклад сочи, че андрагогиката 
(науката за ученето на възрастните) действа преди всичко в зависимост от реалните 
потребности на обучаемите. Нейната цел е да ги приобщи към знанията, като се 
съобразява с техните интереси. 

По-важните особености на обучението на възрастните при прилагането на 
андрагогическия подход са следните: 

- ограничават се предварителните предписания; 
- това е проблемно ориентиран процес; 
- формулират се и разрешават учебни и научни проблеми; 
- усвоената теория се прилага в практиката; 
- непрекъснатото договаряне е в основата на процеса на обучение; 
- индивидуалната и груповата отговорност са негова характерна черта; 
- формирането на ценности е основен компонент на ученето (обучението); 
- една от най-важните особености е диалогът; 
- необходимо условие е равенството между членовете на групата; 
- важни предпоставки за творчеството и ангажираността  са: загрижеността; 
доверието; откритостта; 

- взаимното зачитане на мненията на участниците в обучителния процес е 
отличителна негова черта; 

- интегративността на мисленето и ученето е отличителната му особеност.  
(Подобед, Марон, 2004,,с.87-89) 
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За пръв път терминът „андрагогика“е въведен през 1833 г. от немския учен 
Александър Кап., като няколко години по- късно Й.Хербарт се противопоставя 
категорично на обособяването на андрагогиката като самостоятелна наука, в 
резултат на което терминът е елиминиран за почти век. През 1921 г. Й.Розенщок в 
доклад пред Академията на работната сила във Франкфурт подчертава 
необходимостта от специални учители, методи и философия за образование на 
възрастните.  

През 19 в. Е. Трондайк доказва по научен път, че способността за учене 
намалява постепенно в периода 22 – 45 години, но въпреки това възрастните могат 
да учат и притежават интереси и способности, различни от тези на децата. 
(Гюрова,1998,с.77) 

През 1970 г. Малкълм Ноулс , в своя труд „Съвременна практика на 
образованието на възрастните. Андрагогика срещу педагогика“ формулира 
основните положения в андрагогиката: 

- Водещата роля в процеса на обучение принадлежи на възрастният човек, 
който се обучава, . Той е личност, която си поставя конкретни цели на обучение, 
стреми се към самостоятелност, към самореализация и самоуправление. 

- Възрастният учащ се притежава професионален и жизнен опит; знания, 
умения и навици, които е длъжен да използва в процеса на обучение.  

- Процесът на обучение се определя от времевите, пространствени, битови, 
професионалнии  социални фактори, които могат да ограничават или да подпомагат 
учащия се. 

- Процесът на обучение е съвместна дейност между обучаван и обучаващ. 
 
Ноулс посочва, че възрастния обучаем  се включва в продължаващото 

образование с богата гама от преживявания, които ще се отразят на стиловете на 
учене и усвояването  на знания. 

                                                      Обща представа и мотивация за учене 
 
 
 
 
 
 
                                              Обучение на  
          възрастни 
 
Ориентация към учене     Опит 
 
 
 
 
                                                              Готовност за учене 

Фиг.1 Модел на обучение на възрастни 
 
Обучението и образованието на възрастните са ключови компоненти на 

ученето през целия живот, обхващащо формалното, неформалното и информалното 
обучение и което в пряк или косвен образ е предназначено както за младежи, така и 
за по- възрастни учащи се. То е насочено към осигуряване на такива условия и 
процеси за обучение, които имат привлекателен характер и отчитат потребностите 
на учащите.  
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Приоритетите са ориентирани към развитие на самостоятелна, независима 
личност; към изграждане и промяна на живота  в съответствие с променящите се 
културни, социални и икономически условия в семейството, в работата и в 
обществото.  Това изисква способност у личността за бърза адаптация към новите 
условия; овладяване на нови знания, умения и навици и наличие на потенциал за 
повишаване качектвото на живот. 

Професионалното обучение „осигурява придобиването на квалификация по 
професия или по част от професия, както и усъвършенстването й. При условия, 
определени със Закона за професионалното образование и обучение, със Закона за 
народната просвета и Закона за степента на образование, общообразователния 
минимум и учебния план, то осигурява и завършването на основно образование или 
на класове от средното образование.            

Професионалното обучение включва: 
1. Начално професионално обучение - придобиване на първоначална 

квалификация по професия или по част от професия; 
2. Непрекъснато професионално обучение - усъвършенстване на придобитата 

квалификация по професия или по част от професия. 
 Професионалното образование осигурява усвояването на 

общообразователния минимум за средно образование и придобиването на 
квалификация по професия. 

Професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение 
чрез работа (дуално обучение). Обучението чрез работа (дуално обучение) е форма 
на партньорство между професионално училище, професионална гимназия, 
професионален колеж или център за професионално обучение и един или няколко 
работодатели,която включва: 

1. практическо обучение в реална работна среда, 
2. обучение в професионално училище, професионална гимназия, 

професионален колеж или център за професионално обучение. 
Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е 

признаване на придобити знания, умения и компетентности по професия или част от 
нея, получени чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с цел достъп до 
обучение за придобиване на професионална квалификация и улесняване на 
достъпа до пазара на труда.“ (Закон за професионалното обучение и образование, 
2015) 

Принципите  на обучение са теоретичната основа, върху която се изгражда 
обучението по съдържание, форми и методи. Думата принцип има латински 
произход (principium) и означава основа, начало, изходно положение, ръководна 
идея или изискване по отношение на дейността и поведението на човека.  

Принципите на обучение са система от основни положения, водещи идеи или 
изисквания и определят цялостната дейност на преподавателите или възрастните 
учащи.те се отнасят към катеегорията нормативни знания, които предписват какво 
трябва да бъде обучението и по този начин се регулира дейността на участниците в 
образователния процес. (Петров,1994, стр.209 ) 

 
Малкълм Ноулс формулира следните принципи на обучението за 

възрастни: 
1. Възрастните се самоорганизират и самоуправляват. Преподавателите 

подпомагат обучаемите при вземане на решения : какво ще бъде обучението, 
темпото на обучение, как успехите ще бъдат признати. 

2. Възрастните притежават житейски опит, който използват в процеса на 
обучение.Опитът от миналото е интегриран в учебната програма и служи като богат 
ресурс за учене.  
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3. Учащите се са достигнали физическа зрялост и живеят в обществото на 
възрастните. Средата на живот допринася за задоволяване на 
психологическите и физически нужди, които възрастните имат. Движимо и 
недвижимо имущество, дейности и ресурси отразяват опита и перспективата на 
възрастните. 

4. Възрастните са изпълнители и решават проблеми. Ориентацията им към 
обучението е свързано със решаване на определени задачи или проблеми. 
Необходимо е възрастните да осъзнават връзките между уменията, които 
придобиват следствие  на решаване на учебните  задачи..Мотивацията им за учене 
е пряко свързана с нуждата им да знаят как да се направи нещо. 

5. Възрастните учат по различни начини.Обучението на възрастните е 
съобразено с индивидуалните им  различия и различните им стилове на учене.  

6.Нагласите на възрастните към ученето са основани на минали техни 
преживявания. В учебният процес се наблюдава не заплашителна, неосъждаща 
атмосфера, където възрастните имат възможност активно да участнат и да  поемат 
дял от отговорността за тяхното обучение. Времето за учене предоставя възможност 
за  размисъл за целите на обучение и оценка на настоящия опит срещу минали 
преживявания и за извършване на необходимите корекции в очакваниятя и 
нагласите на възрастните учащи. 

7. Възрастните изпълняват  много социални роли и отговорности. Те са наясно 
с многобройните искания, отправени в процеса на обучение.Програмите са с 
определени цели, свързани са и се фокусират върху реалните и специфични 
умения, които възрастните желаят да овладеят или трябва да  развиват.  

8. Възрастни притежават  различен социално-икономически и културен 
произход. 

Образованието на възрастните осигурява справедлива среда за обучение, 
където жените, възрастните хора, по-малко заможните, членовете на малцинствени 
общности, хора с увреждания и в неравностойно положение , имат равен достъп до 
възможностите за учене. 

9. Възрастните виждат своя житейски опит като част от своята идентичност. 
10. Възрастните са мотивирани да учат , за да постигнат  промяна.

 Възрастните ще осъзнаят значимостта на новите знания,умения и навици, когато 
видят, че това, което учат, е свързано с удовлетворяване на нуждите им.  

11. Възрастните ще повтарят модели за обучение, които те са използвали в 
миналото. Обучението предвижда подкрепа на ефективните процеси на учене, 
позволява знанията и уменията да се прилагат на практика. 

12. Възрастните имат своите индивидуални качества  и независимост да  
"поемат нещата" в свои ръце ; предоставя им се възможност да променят 
собствената си представа за света около тях и да определят своето  място в него.
 За  възрастните учащи на преден план са изведени възможности за обработка на 
идеи чрез анализ и обсъждане с другите участници в процеса на обучение. Те имат 
възможност да изразят мнение  как се чувстват (чрез устна комуникация и в писмен 
вид) , достатъчно благоприятна ли е средата за обучение, и дали тази среда  
насърчава експериментиране и проучване. (CESBA, 2015) 

Различни учени правят опити да формулират принципите за ученето на 
възрастните, въз основа на анализа на изследвания, публикувани статии,и на база 
на условията, при които могат да бъдат приложени. 

Още през 60-години на 20 век се появяват различни идеи за обособяване на 
принципи за учене на възрастните, като пръв  Гиб определя следните ключови 
принципи :  

v Ученето да е  проблемно ориентирано; 
v Ученето да е ориентирано към опита; 
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v Учащият  да е свободен да се опира на опита, като опитът да е от 
изключителна важност за него; 

v Учащият  да участва в определяне и реализиране на целите на 
учебната дейност; 

v Учащите да  получават обратна информация относно процеса на 
ученето си, в съответствие с целите. (Гюрова,1998,с.307) 

С. Брукфилд, обобщавайки мненията на различни автори относно ключовите 
принципи на ученето при възрастните, извежда следното: 

• “възрастните учат през целият си живот, като обвързват ученето през 
различните преходни етапи с определени “неотложни причини” и специфични 
мотиви за учене; 

• те се отличават по стиловете на учене и стратегиите за кодиране на 
информацията, когнитивните процедури, умствените постановки, т.е. те учат по 
различни начини, в различно време, за различни цели; 

• като правило те предпочитат учебната дейност да бъде проблемно 
ориентирана и да съответства на тяхната жизнена ситуация, а също учебните 
резултати да могат да се приложат незабавно; 

• миналият опит на възрастните учащи влияе върху ученето им в момента, 
като понякога се явява стимул, а в други случаи – пречка за усвояването на нови 
знания; 

• ефективното учене е обусловено от Аз-концепцията – представата за самия 
себе си като учащ; 

• възрастните са склонни към самоуправление в ученето 
си.”(Гюрова,1998,стр.310)  

Според Дресвянников съвременната наука формулира следните принципи на 
андрагогиката: 

v Принцип за приоритет на самостоятелното обучение. За 
осъществяване на принципа е необходима значителна предварителна подготовка – 
подготовка на програма, подбор на учебен материал, създаване на обучителни 
компютърни програми. Принципът предоставя възможност на възрастния учащ се да 
се запознае с учебните материали, с нови термини, понятия и класификации. Той 
стои в основата на дистанционното обучение. 

v Принцип за съвместна дейност на обучаемия с другите участници в 
групата и с преподавателя  при подготовката на процеса на обучение. В този 
случай опорна точка на обучителния процес се явяват потребностите на 
възрастните учащи.  

v Принцип на използване на съществуващия положителен жизнен опит 
(професионален и социален); на придобитите знания, умения и компетенции като 
основа за овладяване на нови знания. Принципът е основан на използването на 
активни методи за обучение , които стимулират творческата активност на 
възрастните. Приоритет има индивидуалната работа, под формата на диалог между 
учащ се и преподавател, в резултат на което се осъществява взаимно предаване на 
знания и информация.     

v Принцип за коригиране на съществуващите жизнен опит и личностни 
нагласи, които препятстват овладяването на нови знания. Този принцип, чрез 
беседи между участниците в обучителния процес, помага за формиране на нови 
гледни точки и разкриване на нови перспективи пред възрастните. 

v Принцип на индивидуален подход към обучението, на основата на 
личностните потребности на учащите; при което се отчитат социално – 
психологическите характеристики на личността и ограниченията, налагани от 
дейността, наличието на свободно време, финансови ресурси и др.в началото на 
обучението се извършва оценка на възрастния учащ, определя се професионалния 
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му и социален статус и характера на взаимоотношенията в групата. Използваните 
методи са интервю, анкетиране, прилагане на тестове и др. 

v Право на свободен избор на цел, съдържание, форми, методи, 
източници, средства, време и място на обучение, начини за оценяване на 
овладените знания, умения и компетенции от възрастният учащ се. 

v Принцип на рефлексия. Основава се на съзнателното отношение на 
възрастния към обучението. 

v Принцип на приложимост на резултатите от практическото 
обучение на възрастните. Преди планирането и организирането на обучението е 
необходимо да се проведе изследване и да се анализират дейностите, предвидени в 
образователния процес на възрастните и на тази основа да се формулират целите и 
задачите на обучението. 

v Принцип на системност. Изразява се в непрекъснатото и регулирано 
обучение, при което се отчитат резултатите от предшестващо обучение и се вземат 
под внимание новите потребности на учащите. 

v Принцип на актуализиране на резултатите от обучението на 
възрастните.  

v Принцип за личностно развитие на възрастния учащ се. В този случай 
на преден план се извежда идеята, че обучението е необходимо да бъде насочено 
към усъвършенстване на личността; мотивиране на възрастните за самообучение и 
овладяване на нови знания, умения и компетенции, приложими в практическата им 
дейност. 

Марон, в своята монография „Практическая андрагогика. Открытое 
образование взрослых“,  формулира следните принципи на обучение на 
възрастните: 

• Принцип на проблемност. В основата на този принцип е идеята учебния 
материал да се представя под формата на проблемна ситуация и участие на 
обучаемите в процесите на анализ и достигане до решение. 

• Принцип на игрова дейност. В началото на учебния процес се използва 
лекцията като метод, с цел снижаване на емоционалното напрежение, създаване на 
творческа атмосфера и формиране на познавателна мотивация.  За  активизиране 
на възрастните учащи е целесъобразно да се използват игрови процедури- ролеви 
игри, делови игри,  мозъчна атака и др. 

• Принцип на диалогично общуване. Принципът предполага създаване на 
необходимите условия за включване на възрастните в диалогично общуване, след 
което се предоставя възможност за самоорганизация на учебната дейност от страна 
на учащите.  

•  Принцип на двуплановост. Двуплановостта се изразява в съчетаването на 
лекция или практическа дейност с игрови елементи. Първият план е условен, игрови; 
вторият план – реален, насочен към формиране и развитие на умения и навици в 
съответното професионално направление. (Никулина, 2015) 

От андрагогическа гледна точка организацията на обучението на възрастните 
представлява сктруктура, включваща взаимодействието между субектите в учебния 
процес и използваща технологии и методи за активно обучение.  

Възрастните са участници в автономен и самостоятелно насочен 
образователен процес. Преподавателите- андрагози е необходимо да включват 
активно възрастните учащи се в процеса на обучение и служат като посредници 
между тях и новите знания, умения и компетенции. По-специално, те трябва да 
предоставят перспективи на участниците да изучават теми и да работят по проекти, 
които отразяват техните интереси; да се даде предоставят възможност на 
участниците да поемат отговорност за презентации и екипна дейност. Възрастните 
са натрупали житейски опит и знания, които могат да включват трудови дейности, 
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семейни отговорности, както и предишното образование. При записване в курс, те 
обикновено знаят какво искат да постигнат. Поради тази причина те ценят 
образователна програма, която е организирана и съобразена с техните потребности 
и интереси и разполага с ясно определени елементи. (Lieb, 1991)  

Андрагогическите принципи не се противопоставят на дидактическите 
принципи в педагогиката. Разликата между андрагогическите и педагогически 
принципи се изразява с следното: андрагогическите принципи на обучение са 
насочени към организацията на дейността на учащите се възрастни, докато 
педагогическите принципи са насочени основно и главно към дейността на самия 
учащ се. 
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Проблема мотивации получения образования у взрослых в настоящее время 

становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с  высокой динамикой 
общественной и профессиональной жизни в современной социоэкономической 
среде, вследствие чего взрослому человеку необходимо регулярно усваивать новую 
информацию, переобучаться и повышать свою квалификацию, обеспечивая 
соответствие своих личностных и профессиональных компетенций требованиям 
организации и профессии. Многие организации на сегодняшний день, стараются 
принимать сотрудников, которые владеют широким спектром компетенций, 
связанных с их профессиональной деятельностью, поэтому большое количество 
людей, стремятся получить образование или повысить квалификацию для 
достижения каких-либо карьерных или профессиональных целей. При этом, как 
отмечается в литературе, содержание и методика образования взрослых должно 
быть ориентировано на индивидуальные образовательные запросы и потребности 
обучающихся. Это определяет необходимость изучения факторов формирования 
образовательных мотивов обучающихся взрослых. По нашему предположению, они 
могут быть детерминированы, в частности, половой принадлежностью субъекта 
обучения. 

В этой связи цель проведенного исследования состояла в изучении половых 
различий в образовательных мотивах обучающихся взрослых.  

В качестве гипотезы исследования выступило предположение, что 
существует половая специфика образовательных мотивов обучающихся взрослых, 
выражающаяся в различной степени выраженности мотивов: власти,  аффилиации, 
мотива к достижению цели, стремления к соперничеству, стремления к социальному 
престижу, потребности в общении, направленности на себя, на общение и на дело, 
мотивации к успеху и направленности на получение знаний.  

В исследовании приняло участи 102 человека (59 – взрослые обучающиеся, 
43 – взрослые не обучающиеся.).  

Для реализации поставленных задач использовались методики, которые были 
составлены на основе исследования образовательных мотивов, проводимого 
Филипповой Ю.В.[7,8]. К данным методикам относятся: мотив получения одобрения, 
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мотив власти,потребность в общении, мотив аффилиации, потребность в лидерстве, 
мотив достижения успеха, мотив направленности на получения знаний, мотив 
направленности личности, стремление к социальному престижу, стремление к 
соперничеству, стремление к достижению цели.[1] 

Данные мотивы были продиагносцированы с использованием 
соответствующих методик, результаты обработаны и занесены в матрицу сырых 
баллов. Обработка данных проводилась отдельно для группы обучающихся 
взрослых (экспериментальная группа) и не обучающихся взрослых (контрольная 
группа). При статистической обработке данных, направленных на выявление 
половых различий в образовательных мотивах использовался непараметрический 
критерий U Манна-Уитни, позволяющий определять различия в 2 независимых 
выборках и не требующий проверки распределения на его нормальность. Данный 
способ обработки использовался для анализа всех мотивов, кроме направленности 
на получение знаний, т.к. вследствие особенности методики его выраженность 
невозможно представить в количественном виде. 

 
Обсуждение результатов. 

Среди выделенных нами мотивационных образований, у обучающихся 
взрослых статистически значимо различающимися у мужчин и женщин оказались 
следующие: потребность в общении (U=256,0000, p=0,01); потребность в лидерстве 
(U=268,5000, p=0,02); потребность в социальном престиже (U=300,5000, p=0,09); 
потребность в соперничестве (U=210,5000,p= 0,002); потребность в достижении цели 
(U=283,5000, p=0,05). По полученным результатам было выявлено, что потребность 
в лидерстве, потребность в социальном престиже, потребность достижения цели и 
потребность в соперничестве у мужчин в экспериментальной группе более 
выражена, чем у женщин. А потребность в общении более выражена у женщин, чем 
у мужчин. 

Среди изучаемых мотивов у не обучающихся мужчин и женщин значимо 
различающимися оказались только 2: потребность в принятии группой 
(U=135,5000,p=0,08); потребность в достижении цели (U=99,5000, p=0,006). Данные 
мотивы в контрольной группе у мужчин более выражены, чем у женщин. 

 
В результате по полученным данным можно сказать, что в общем, по всей 

выборке (и по обучающимся и по не обучающимся взрослым) наиболее важными 
причинами побуждающими мужчин и женщин учиться являются: стремление стать 
высококвалифицированным специалистом, приобрести глубокие и прочные знания, 
обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности, получить 
интеллектуальное удовлетворение и получение диплома.   

Сравнивая обучающихся мужчин и женщин можно отметить, что помимо 
вышеперечисленных четырех причин побуждающих людей учиться,  наиболее 
характерных, в общем, для двух групп, отличительной стала причина получения 
диплома. То есть 46% обучающихся женщин и 73% обучающихся мужчин считают 
одной из главных причин побуждения учиться это получение диплома.Таким 
образом, можно констатировать, что внешний мотив результативности обучения 
является более доминирующим в мужской выборке. Данные представлены в 
Диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. 
Выраженность направленности на получение знаний у обучающихся женщин 

и мужчин. 
 

 
• По оси х номера данных утверждений 
• По оси у обозначается процент людей выбравших данное утверждение. 
 
Сравнивая не обучающихся мужчин и женщин можно заметить, что помимо 

причин: стать высококвалифицированным специалистом, приобрести глубокие и 
прочные знания, обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности, 
получить интеллектуальное удовлетворение; 38%  женщин и 23% мужчин хотят 
учиться для того чтобы получить одобрение от окружающих. Однако, 31% и женщин 
и мужчин одним из побудителей своего обучения считают получение диплома. То 
есть для этой категории людей, одной из главных причин инициации обучения 
является его формальный результат. На сегодняшний день в общественном 
сознании результатом обучения является документ об образовании, а не 
сформированные в результате обучения компетенции, что приводит к децентрации 
фокуса внимания с содержания обучения на его внешний результат. Причем данная 
тенденция, как показывают приведенные данные характерна, как для реально 
обучающихся (в большей степени мужчин), так и для людей, которые в данный 
момент не являются субъектами образовательной деятельности. Данные 
представлены в Диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. 

Выраженность направленности на получение знаний у не обучающихся 
женщин и мужчин. 

 
• По оси х номера данных утверждений  
• По оси у обозначается процент людей выбравших данное утверждение. 
 
В целом по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 
1. Образовательная мотивация обучающихся взрослых имеет половую 

специфику, выражающуюся в различной степени представленности отдельных 
образовательных мотивов в выборках обучающихся мужчин и женщин. 

2. В ходе проведенного исследования мы можем отметить, что такие 
образовательные мотивы как потребность в общении, потребность в лидерстве, 
потребность к социальному престижу и потребность в стремлении к соперничеству 
являются специфичными для обучающихся мужчин и женщин. Выделенные мотивы, 
кроме потребности в общении у мужчин более выражены, чем у женщин. 
Потребность в общении у женщин выше, чем у мужчин.  Мотив стремление к 
принятию является специфичным для не обучающихся мужчин. А мотив потребности 
в достижении цели является общим для обоих групп, и он более выражен у мужчин. 

3. Гипотеза о том, что существует половая специфика образовательных 
мотивов обучающихся взрослых, выражающаяся в различной степени выраженности 
мотивов: власти,  аффилиации, мотива к достижению цели, стремления к 
соперничеству, стремления к социальному престижу, потребности в общении, 
направленности на себя, на общение и на дело, мотивации к успеху и 
направленности на получение знаний частично подтвердилась. 
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Abstract: This paper discusses one particular aspect of teaching. Consciously authors 
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Познай себе си и така ще разбереш 

Вселената и Боговете! 
Надпис на храма на Аполон в Делфи 

Специфика на преподавателската дейност е нейната интердисциплинарност и 
психическа комплексност, както и безусловните  съдържателна и технологична 
всеобхватност. Не е необходимо някакво специално задълбочаване, за да се каже, 
че основно преподавателят трябва да владее професионалното направление 
“дидактик”, за да ръководи, организира и насочва в определена посока съвкупната, 
главно интелектуална, психическа дейност на своя обект, в нашия случай, 
студентската аудитория. Той е длъжен да се проявява и като възпитател, доколкото 
чрез своите въздействия формира определени психически, качества, образувания и 
компентности у студентите. Преподавателят ползва, и по пътя на социалната 
интеракция, предоставя определена информация с определено съдържание. По 
тази причина, той трябва да е професионалист в областта на дисциплината, която 
преподава, т.е. да е историк, или математик, или физик, или изявяващ се в други 
социални или природни науки, обслужващи съдържанието на учебния процес. Не е 
възможно преподавателят да излъчва информация с определено съдържание, без 
той предварително, интроспективно и съзнателно, в дълбочина и цялостност, сам да 
я владее, както и да я преработва в удобен за предоставяне на аудиторията вид. 
Между впрочем, в действителност, упражнявайки дейността си, преподавателят е 
провокиран да прилага различни професии – на организатора-фасилитатор на 
интелектуалната и социалната дейности на аудиторията, на социалния психолог, 
владеещ общуването със студентите, на социалния педагог, решаващ техните 
психически проблеми, на информатика, притежаващ компетенции в областта на 
съвременните презентационни технологии, методи и средства, на артиста, 
използващ разнообразието от похвати на вербалната и невербалната комуникации и 
още, и още. 
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Най-общо казано, дотук направихме бегъл и непълен опит да набележим 
професионаолните области, до които преподавателят се докосва в целокупната си 
дейност. Освен това, тук нямаме никакво намерение да обсъждаме конгломерата и 
изключителното разнообразие от чисто човешки личностни качества и компетенции, 
които успешният преподавател би трябвало да притежава – морални, познавателни, 
когнитивни, интелектуални, социални, организационни и т.н. Те определят добрия 
преподавател като комплексна и психически завършена личност. 

Реално погледнато, основна и същностна особеност на преподавателската 
дейност е това, че всичко, което притежава в себе си като информация, 
компетентности, общуване, качества и свойства, преподавателят изявява и 
предоставя на своята аудитория. Тя, от своя страна, в процеса на интериоризиране 
на преподавателската информация и въздействия, формира у себе си определени 
психически образувания, заложени като психически-формиращ смисъл на процеса 
на обучението, изобщо. Съответно, обучаващата се аудитория не е, не може и не 
трябва да изпада в ролята на пасивен реципиент (получател, консуматор) на 
преподавателските въздействия. Тя се отнася субективно специфично, своеобразно 
и активно към тяхното осъществяване. 

 Оценките от студентите към преподавателя протичат непрекъснато в 
реалността на учебния процес. Те изразяват субективната позиция на аудиторията, 
нейната роля на най-верен и най-важен критерий за пълноценността и качеството на 
преподавателския труд. Оценката, в този смисъл, е един от същностите аспекти на 
взаимодействията и взаимоотношенията “преподавател – студенти”. Именно на този 
аспект е посветен настоящия материал. 

Цел на представеното по-долу изследване е да се констатира 
съдържанието на оценката на студентите за работата на преподавателите 
им, като се очертаят нейните параметри и значимостта на всеки един от тях. 

Без да се стремим да провеждаме подробен теоретичен анализ на оценката, е 
необходимо да споделим някои методологически постановки, определящи я като 
психическо явление и като междуличностен процес. Подчертаваме използваното 
определение “междуличностен процес”, защото в същността си оценката е психично 
явление, което функционира само в условията на междуличностните отношения най-
малко между двама индивида. В този смисъл, първата теоретична поставка за 
оценката е това, че тя трябва да се разглежда като субект-обектно явление, като 
субект-обектен процес. Чрез нея субектът, т.е. авторът на оценката, изразява своето 
осъзнато отношение към действията и качествата на обекта, т.е. реципиента на 
оценката. Същата е израз на зависимостите между субекта и обекта в процеса на 
оценяването. 

От друга страна, чисто психологически погледната, оценката е израз на 
психическата активност както на субекта, така и на обекта. Обектът изявява своята 
активност, когато, чрез действията и въздействията си, афишира, екстериоризира 
своите качества и особености. Активността на оценяващия субект се проявява в 
това, че той съзнателно възприема въздействията на обекта, интерпретира тяхното 
съдържание и формира определена личностно отношение към качествата на обекта, 
заложени в неговите действия. В резултат на това съзнателно интерпретиране на 
обектните въздействия, чрез оценките си, субектът дава израз на своето по-
конкретно или по-цялостно отношение към обекта на оценката. Налице е 
логическата верига: качества на обекта – отношение на субекта – оценка на обекта. 

Друг теоретичен аспект на оценката е този, че тя представлява процес на 
дълбоки личностни преживявания както за субекта, така и за обекта. Тази страна на 
оценката е особено типична за взаимодействията преподаватели-студенти, където 
студентите са в ролята на субект на оценката, а преподавателят, със своята 
дейност, е в ролята на неин обект. Израз на студентските преживявания са 
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емоциите, чувствата, настроенията, които те изпитват, възприемайки думите, 
действията, жестомимиката, позата и другите средства за вербалното и 
невербалното общуване, които преподавателят използва в хода на учебния процес. 
С други думи, чрез преживяването на контакта с преподавателя си, студентите 
формират у себе си неговия образ, който образ превръщат в предмет на активните 
си личностни оценки. 

Как преподавателят преживява оценките на студентите си? Тук нещата стоят 
малко по-особено, бивайки донякъде по-дълбоки и по-сложни. Защо? Защото няма 
преподавател, който да е незаинтересован, апатичен или безгрижен по отношение 
на това как е възприеман и оценяван от студентите си. И това съвсем не е въпрос на 
суетност или самовлюбеност. Преподавателят посвещава усилията и компетенциите 
си на каузата да формира определени знания и качества у своите студенти и, с 
оглед на това, чувствителността му към техните оценки е психически закономерна и 
обоснована. Колкото и високи да са интравертността, независимостта и 
самовглъбеността на преподавателя и, съответно, колкото и да е ниска неговата 
самокритичност, а високо чувството му за независимост и личностна ненакърнимост, 
още веднъж трябва да се каже, че няма и не може да има преподавател, който да е 
равнодушен към това как студентите му го възприемат и оценяват. Това е така, 
защото в същността си учебният процес е социален, изпъстрен с непрекъснати 
междуличностни взаимодействия, при реализирането на които субектите в тях 
проявяват качествата и особеностите си, което, от своя страна, води до споделянето 
на социални отношения и оценки. 

Какво, в общи линии, представлява преподавателят като обект на 
студентските оценки? Как изглежда той в очите на студентите си? Към кои качества 
на преподаването, осъществено от преподавателя, студентите са по-чувствителни и 
ги приемат като по-значителни и впечатляващи? Как би изглеждала стълбицата на 
преподавателските качества, изградена чрез обобщаването на оценките на 
студентите? С очертаването на подобна стълбица, може би ще успеем да оформим 
портрета на успяващия, въздействащия, приетия от студентите преподавател. 

Стремяхме се стратегията на изследването ни да бъде ясна и конкретна. Тя 
се състоеше в следното: формулирахме определени показатели, които 
набелязваха различни страни на процеса на преподаването и очертаваха 
“портрета” на проявяващия се пред студентите преподавател. Представяхме 
пред тях тези 7 на брой показатели. Функцията на показателите беше да ориентират 
студентите в това какво трябва да оценяват в преподавателската дейност, 
извършвана пред тях. С тези показатели студентите съобразяваха собствените си 
оценки. Самото оценяване се извършваше  по време или след изслушването на 
съответната лекция. 

Технологията на изследването представляваше един вид гласуване, 
подаване на определен вот от студентите. Изработихме два вида бюлетини – с 
надпис “Да” и с надпис “Не”. Изработихме също и урна за събиране на бюлетините, 
която представяхме пред аудиторията в началото на оценяваната лекция. В урната 
студентите можеха да пускат бюлетините си или в края на първия час, или в края на 
втория, или и в двата случая. Естествено бюлетините “Да” и “Не” раздавахме на 
всеки студент в началото на първия час, като желаещите в междучасието можеха да 
си вземат сами допълнителни бюлетини. Процедурата на гласуване бе приета от 
студентите като атрактивна и те с удоволствие се възползваха от правото си да 
участват в нея.  

Списъкът със седемте показателя, също в началото на първия час, 
експонирахме на бялата дъска и тази експонация стоеше по време на двата часа 
лекции. На аудиторията поставяхме следната инструкция: “Студенти, в днешните 
два часа ще участвате в един експеримент. От Вас се иска да оцените моята (на 
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преподавателя) работа. На презентацията пред Вас са демонстрирани 7 показателя, 
които очертават работата ми и по които Вие можете да я оценявате. Всеки един 
показател фиксира определен конкретен неин аспект. Само показател № 7 – “Общ” – 
не сочи определен аспект, а отразява работата ми като цяло. Всеки показател Ви 
ориентира в това какво може да оценявате в преподаването, кои са неговите страни 
и аспекти. Всеки от Вас има по два бюлетина – един “Да” и един “Не”. Моля, докато 
слушате лекцията или в нейния край, на гърба на съответната бюлетина да 
отбележите впечатленията си от моята работа. Отразявайте впечатленията си със 
свои думи като отбелязвайте не толкова съответния показател, а Ваши мисли и 
оценки във връзка с него. В една бюлетина може да отбележите мисли по повече от 
един показател. Показателите само Ви ориентират, но не Ви задължават да ги 
посочвате буквално. Естествено, положителните си впечатления отбелязвайте на 
гърба на бюлетина ”Да”, а отрицателните на “Не”. Оценките са напълно анонимни – 
не поставяйте никакви знаци, белези или и инициали, освен датата и групата. Всеки 
от Вас може да използва по повече от една бюлетина, може да участва в 
оценяването и с двете бюлетини”. Осъзнаваме, че инструкцията в известен смисъл 
бе многословна, но трябваше да сме сигурни, че студентите са наясно с 
експерименталната процедура на гласуването. 

След като студентите поставяха бюлетините си в урната и напускаха залата, 
ние събирахме бюлетините и пристъпвахме към тълкуването на отбелязаните 
мисли. Всяко свободно споделено студентско мнение отнасяхме към съответен 
показател и така се получаваше “снимката” на студентската оценка относно 
преподаването в съответната лекция. Това беше и акцентът на тактиката на нашия 
експеримент – да анализираме и разтълкуваме споделените мисли, оценъчни 
съждения и впечатления на студентите и да достигнем до определена 
интерпретация на тяхната конкретна, и цялостна оценка за преподавателската 
работа. Тази интерпретация, когато я отнесем към оценките на цялата извадка, ще 
ни доведе до обобщения, подредени в определена рангова скала, вид на на 
студентската оценка за преподавателската работа. 

От друга страна, процедурата на гласуване разкри пред нас още една 
възможност. Знаейки кога (отбелязаната дата) и от кого (отбелязаната група) е 
извършено гласуването, можехме да съотнесем неговите резултати към темата на 
съответната лекция и към собствените (на преподавателя) впечатления за работата 
си. Така се получаваше възможност за корелация между оценките на студентите и 
самооценката на преподавателя. Това правеше “снимката” на студентската оценка 
по-цялостна и завършена. Тя придобиваше значение за стремежа за 
самоусъвършенстване на преподавателя като му помагаше да се самооцени и да 
осъзнае качеството на собствената си дейност. Но, самооценката на преподавателя 
е предмет на друга тема. 

В изследването участваха 72 студенти от ПНУП и НУПче (редовна форма на 
обучение) и ПНУП (задочна форма на обучение). Изследваните студенти 
регистрираха всичко 139 оценъчни съждения, които ние анализирахме. 
Статистическата обработка беше елементарна – търсеше се процентното 
съотношение на броя на положителните оценки към общото число оценки – 139. 
Така се получаваше коефициента на студентските оценки Х, изчислен по 
формулата: 

                     Х = брой оценки по показател №  (139 х 100 /в %) 
 
Тук е моментът да направим една важна забележка. Правихме статистическа 

обработка само на регистрираните положителни оценки – тези на гърба на бюлетин 
”Да”. Защо? Не защото е липсвало отрицателен вот. Но, първо, защото той беше 
далеч по-незначителен от положителния – всичко 9 бюлетини “Не” и, второ, защото 
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той беше изцяло общ, т.е. неидентифициран, не по някакъв конкретен показател, а 
само по показател “Общ” (№7). По такъв начин, конкретни, статистически 
обосновани изводи по отрицателната студентска оценка не можеше да се направят, 
освен това, че студентите не осмислят и трудно се ориентират в конкретните 
отрицателни аспекти на преподавателската работа, а я оценяват изобщо като 
недобра. Достигаме до заключението, че студентското отрицание може да се 
определи като неконкретно, за разлика от одобрението, което е конкретно и 
обосновано.  

В изследването си апробирахме и предлагаме на внимание следната система 
от показатели на студентската оценка за преподавателската работа. Всеки отделен 
показател имплицира дадена страна от процеса на преподаване. За внасяне на 
повече яснота, към всеки показател посочваме въпросите, на които отговаря 
съдържанието му и които обясняват какво предполага неговата същност.  

 
Показател №1: Съдържание на материала. 
                  Какво научават студентите? За какво получават информация? 
 
Показател №2: Владеене на материала. 
                   Преподавателят проявява ли сигурност в боравенето с 

информацията? Проявява ли той лекота и непринуденост при представянето на 
иформацията? Преподавателят изглежда ли убедителен при нейното поднасяне? 

 
Показател №3: Стил на преподаване. 
                   В каква обстановка преподавателят поставя студентите си при 

преподаването? Какви средства използва, за да доведе информацията до 
разбирането на студентите? Какво е качеството на въздействията на преподавателя 
върху студентите, представяйки им информацията? Какво е качеството на 
възприемането и осъзнаването от студентите на иформацията в процеса на нейното 
преподаване? 

 
Показател №4: Стил на общуване. 
                   Как взаимодейства, как комуникира преподавателят със 

студентите? Как се чувстват студентите по време на лекцията? Как те преживяват 
социалната си роля “студент”? 

 
Показател №5: Стил на изразяване (език). 
                   Как словесно се изразява преподавателят? Как изглежда неговата 

реч? 
 
Показател №6: Активизиране на аудиторията. 
                   Каква е позицията на студентите, участващи в процеса на 

преподаване? Предизвиква ли се по някакъв начин тяхната познавателна и 
интелектуална активност? Трябва ли да изказват гледни точки, мнения или решения 
по време на преподаването? Имат ли възможност практически да интерпретират 
теорията? 

 
Показател №7: Обща оценка. 
                   Липса на каквито и да е аргументи за оценката. 
 
Какви съдържателни параметри на студентските оценки  констатирахме 

след регистрирането на впечатленията и мненията на участващите в изследването 
72-ма студенти? Всичките изказани от тях 139 оценъчни съждения бяха внимателно 
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анализирани и, според съдържанието на всяко едно от тях, бяха отнесени към 
съответен показател. Така седемте показателя придобиха конкретен съдържателен 
вид. Към всеки показател принадлежаха определени студентски съждения, по които 
можеше да се индикира съдържанието на студентските оценки. Констатираните, по 
такъв начин, съдържателни параметри придават на цялото изследване определен 
практико-приложен вид, доколкото ориентират читателя в това какво студентите 
ценят и уважават в работата на преподавателя, какво ги впечатлява положително в 
нея и какво неотклонно желаят да съществува във всяка една изнесена пред тях 
лекция. Как изглежда системата от съдържателни параметри по различните 
показатели? 

 
Съдържателни параметри по показател №1: Съдържание на материала 
- важност на информацията за професията на учителя; 
- интересна информация; 
- практико-приложност на информацията; 
- връзки на получаваните знания с реалния живот. 
 
Съдържателни параметри по показател №2: Владеене на материала 
- разбиране от преподавателя на материала; 
- задълбоченост при представянето на материала; 
- разкрива се същността, най-важното в информацията; 
- логическа структура при изложението на знанията; 
- подреденост на информацията; 
- систематизираност, неразпокъсаност на мисълта на преподавателя; 
- изчерпателност, без навлизане в излишни подробности; 
- актуалност за детската възраст и работата в детската градина; 
- актуалност за работата в семейната среда; 
- преподавателят излъчва вътрешна убеденост и компетентност при 

боравенето с информацията. 
 
Съдържателни параметри по показател №3: Стил на преподаване 
- логични, ясни и конкретни обяснения; 
- любопитна информация; 
- разбираема и достъпна информация; 
- убедителност чрез изясняване на теоретичните постановки; 
- убедителност чрез примери от практиката и реалността на професията; 
- занимателност, атрактивност на информацията; 
- лекота и непринуденост при представянето на информацията; 
- онагледяване и използване на оригинални презентации; 
- липса на претоварване с информация – редуциране на обема на 

информацията до възможностите на студентите за нейното осмисляне; 
- преподавателят не чете от записки, а свободно и непринудено говори; 
- преподавателят не диктува информацията, а предлага интерпретации и 

собствено претворяване на нейното съдържание; 
- внасяне на общочовешки смисъл в информацията – примери от живота и за 

живот. 
 
Съдържателни параметри на показател №4: Стил на общуване 
- преподавателят по никакъв начин не накърнява самочувствието на 

студентите; 
- преподавателят дава сигнали за дружелюбност, добронамереност и 

колегиалност; 
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- преподавателят улавя, отчита и реагира правилно на сигналите за промяна 
на настроението и предотвратява умората на студентите; 

- прояви на доброта, разбиране и нормално човешко отнишение къв 
студентите; 

- преподавателят се стреми да пхредизвиква положителни емоции у 
студентите; 

- преподавателят използва хумор, на моменти е забавен и занимателен; 
- преподавателят е усмихнат и весел; 
- преподавателят е облечен добре, има привлекателен външен вид. 
             
Съдържателни параметри на показател №5: Стил на изразяване (език) 
- ясно и точно изразяване 
- конкретен език; 
- разбираемо слово, лесно осъзнаване на на информацията; 
- липса на абстрактна и неразбираема терминология, а когато има такава, тя 

се обяснява на момента; 
- богат на изразни средства език – красота и атрактивност на изразяването; 
- емоционален език; 
- добри невербални изразни средства – жестове, мимика, поза, лицеизраз и 

др; 
- моменти на хумор и развлекателност в изразяването на преподавателя. 
 
Съдържателни параметри на показател №6: Активизиране на аудиторията 
- в определени моменти преподавателят провокира мисълта на студентите; 
- в определени моменти преподавателят търси гледните точки на студентите; 
- поставят се въпрос и проблеми за решаване; 
- преподавателят търси обратна информация от студентите за разбирането 

им; 
- преподавателят умело комбинира теоретичното съдържание с практически 

примери; 
- преподавателят, във връзка със съдържанието на лекцията, поставя задачи 

за претворяване в практиката на студентите; 
- преподавателят отделя време, за да отговори на студентските въпрос; 
- използват се презентации с проблемно съдържание, което се решава в 

хода на лекцията; 
- използваните презентации провокират проблемност и изискват вземане на 

решения от студентите. 
 
Съдържателни параметри на показател №7: Обща оценка 
- добър преподавател; 
- харесван от студентите преподавател; 
- препоръка към преподавателя да продължава по същия начин. 
 
Какво показват стойностите на коефициентите на студентските оценки? 

Техният емпиричен анализ ще направим, ползвайки данните от посочената по-долу 
аналитична таблица (Таблица 1) и произтичаща от нея стълбица на 
преподавателските качества (Фигура 1).  
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Таблица 1. Аналитична таблица на студентските оценки 
(стойности на показателите) 

 

Показател 
№ 

 

Съдържание на показателя 

Брой 
получени 

оценки 

Коефициент 
на 

студентските 
оценки (Х) 

1 Съдържание на материала 11 7,9 % 

2 Владеене на материала 14 10,1 % 

3 Стил на преподаване 34 24,5 % 

4 Стил на общуване 31 22,3 % 

5 Стил на изразяване (език) 9 6,5 % 

6 Активизиране на аудиторията 10 7,2 % 

7 Обща (неконкретизирана) оценка 30 21,5 % 

 

Всичко:                                                 

 

139 

 

100 % 

 

 
Фигура 1. Стълбица на преподавателските качества 

(картина на преподаването) 
Скалирането на показателите представено в аналитична таблица и 

стълбицата на преподавателските качества показват следното: най-голямо е 
относителното тегло на показател №3 – “Стил на преподаване” с коефициент на 
оценка 24,5%. Това недвусмислено показва, че студентите демонстрират 
чувствителност към начина по който се преподава, към използваните от 
преподавателя средства за представяне на информацията, към това как те 
преживяват въздействията му и каква е цялостната обстановка в хода на 
оценяваната лекция. Близко до показател №3 са стойностите на показател №4 – 

6,5 7,2 7,9
10,1

21,5 22,3
24,5

Стълбица на преподавателските качества 
(картина на преподаването)

Коефициент на  студентските оценки
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“Стил на общуване” – с неговите 22,3%. Ние очаквахме, че този показател ще 
регистрира първото място, доколкото е свързан с чувствителността на студентите 
към това как преподавателят се отнася към тях. Но се оказа, че те отдават по-
голямо значение на майсторството на преподавателите да представят програмния 
материал, което е същността на показателя “Стил на преподаване”. Фактът, все пак, 
че “Стил на общуване” е на второ място показва, че студентите изискват 
колегиалност в отношението на преподавателя към тях, атмосфера на позитивност, 
спокойствие и емоционалност в общуването. Следващ по значимост е показател №7 
– “Обща оценка” с 21,5%, което фиксира цялостното, недиференцирано одобрение 
за преподавателя. Следващите показатели № № 2, 1, 6, 5 са със приблизителни 
стойности, твърде по ниски от анализираните вече три показателя. Тяхното 
подреждане – владеене на материала (№2), съдържание на материала (№1), 
активност на аудиторията (№6) и стил на изразяване (№5) - отразява градацията в 
значимостта на мнението на студентите за преподавателската работа. 

 
Гореизложените количествени и качествени данни ни дадоха отговори на 

много въпроси, но и поставиха още толкова нови. Преподавателят се нуждае от 
студентската оценка за дейността си, тогава когато иска да погледне „вътре в себе 
си“, чрез очите на тези, които обучава и възпитава. Тези, които искат и ще усвоят 
преподавателската дейност на ниво  „По-добър от учителя си!“. 
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Abstract: The paper presents the results of a survey conducted among undergraduates in 
the Pre-school Pedagogy and Foreign Language degree course at Vratsa Branch of St 
Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo.  Based on theoretical examinations, 
methodology competencies which students must possess in Pedagogics of Native 
Language (Bulgarian) at nursery school and Methods of TEFL at nursery school have 
been specified. A survey of students’ methodology competencies has been conducted and 
conclusions have been drawn regarding future instruction of students. 
Keywords: methodology competencies, Pedagogics of Native Language (Bulgarian) at 
nursery school ; Methods of TEFL at nursery school 
 

Въведение 
България е сред малкото страни в Европа, в които не съществува обща рамка 

или стандарт за необходимите знания, умения и компетентности на учителите. 
Необходимостта от конкретизиране на професионалните компетентности на 
учителите е посочена в приета Национална стратегия за развитие на 
педагогическите кадри (май 2014 г.) и в приета Стратегия за развитие на висшето 
образование в Република България (септември 2014 г.). Сред оперативните цели в 
Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри е посочено да се 
разработи и утвърди единна система за подготовка на педагогически кадри и да се 
създаде единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната 
подготовка на педагогическите кадри.   

Темата на настоящата статия е избрана по повод написаното в посочените 
стратегически документи, отнасящи се до образователната политика в Република 
България. Статията представя част от проведен научноизследователски проект по 
Наредба № 9 на ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” - Филиал Враца  /договор РД № 09-
535-02  от 24.04.2015 г./ 

 
Цели на изследването са: 
1. Да се установят методическите компетенции на студенти - бакалаври от 

специалност “Предучилищна педагогика и чужд език” по учебните дисциплини 
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“Педагогика на обучението по роден език в детската градина” и по “Методика на 
обучението по английски език в детската градина”. 

2. Да се направи корелационен анализ на методическите компетенции на 
студенти - бакалаври от специалност “Предучилищна педагогика и чужд език” по 
учебните дисциплини “Педагогика на обучението по роден език в детската градина” и 
по “Методика на обучението по английски език в детската градина”. 

 
Теория 

Дефиниране на компетенции и компетентности в национални и европейски 
документи 

На европейско равнище са определени осем ключови компетенции, които 
представляват комбинация от знания, умения и нагласи, които са от решаващо 
значение за личностната реализация и развитие, активното участие в гражданското 
общество, социалното приобщаване и пригодността за трудова заетост: 

• комуникация на роден език; 
• комуникация на чужди езици; 
• математическа компетентност и основни познания в областта на природните 

науки и 
технологиите; 
• дигитална компетентност (информационни и комуникационни технологии); 
• умения за учене; 
• социални и граждански компетентности; 
• инициативност и предприемачески умения; 
• компетентности в областта на културата и на творческите изяви. 
В доклада “Развитие на ключовите компетенции в европейското училище” се 

посочва, че в различните европейски страни възприемането на широкото понятие за 
ключови компетенции е съпътствано от някои разлики в специфичните термини и 
точния обхват на кръга от компетенции и умения, чието развитие се стимулира. В 
зависимост от конкретната държава и съответния контекст, стратегическите 
документи говорят за „основни компетенции”, „основни” или „ключови” умения и 
други подобни термини. В цитирания по-горе доклад термините компетенции и 
умения се използват като синоними. 

В доклада “Развитие на ключовите компетенции в европейското училище” се 
посочва, че около една трета от европейските държави не са разработили 
национални стратегии за нито едно от основните умения (майчин език, математика и 
естествени науки), а половината от държавите нямат национална стратегия за 
чуждоезиково обучение. Въпреки липсата на национални стратегии, почти всички 
държави прилагат централизирани инициативи и дейности с цел насърчаване на 
определени ключови компетенции. Анализите показват, че като цяло, по-мащабните 
инициативи се прилагат най-често в областта на майчиния език и естествените 
науки, за разлика от останалите ключови компетенции, където такива инициативи се 
наблюдават по-рядко.  

През 2012 г. правителството на Република България приема Национална 
квалификационна рамка на България. Това е направено по препоръка на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна 
рамка за учене през целия живот. В приетата Национална квалификационна рамка 
6-то ниво, подниво 6Б, съответства на образователно-квалификационна степен 
“бакалавър”. Съдържанието включва знания, умения и компетентности. 
Компетентностите са структурирани в 4 подгрупи: 

• самостоятелност и отговорност, 
• компетентности за учене, 
• комуникативни и социални компетентности, 
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• професионални компетентности. 
Ще цитираме професионалните компетентности, регламентирани за подниво 

6Б “бакалавър”, защото те имат отношение към темата на нашето проучване: 
• събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта с цел 

решаване на конкретни задачи; 
• прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия; 
• проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен 

контекст; 
• използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено 

мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на 
работата. 

 
Към дискусията за същността на понятията “компетенция” и 

“компетентност” в специализираната педагогическа литература 
В специализираната педагогическа литература не от скоро съществува 

дискусия за същността на понятията “компетенция” и “компетентност”. Ще 
представим накратко някои от тълкуванията на тези ключови понятия за нашето 
проучване. 

В. Делибалтова (В. Делибалтова, 2003, с.9) посочва, че “компетентността е 
комплексно личностно образувание, което не може да се операционализира, като се 
сведе до отделни разпокъсани “дискретни” знания или умения, а би следвало да се 
оценява в определен контекст на основата на постигнато действително ефективно 
изпълнение на задача или дейност, а не като постигане на предварително 
определен стандарт.”  

По-различно е становището на В. Великова (В.Великова, 2003, с.16), според 
която “понятието “компетентност” се осмисля като обобщаващо натрупаните в 
образоващия се компетенции в различни области с практически и идеални 
измерения. Така например множеството от необходими за професионална изява 
лингвистични компетенции творят професионалната лингвистична компетентност. 
Компетенцията е винаги свързана с операционализирането на субектната изява, 
докато компетентността може да се приеме и в нейната потенциална 
дистанцираност от непосредствената практическа изява... под образователна 
компетенция... ще се разбира постигната в резултат на образоване способност на 
много високо равнище да се формират и упражняват в единство добре 
структурирани познание, ценностен ангажимент и ефективни действия”. 

Подобно становище изказва и В. Найденова (В.Найденова, 2004, с.65): 
“Компетенциите се проявяват чрез съответното действие при определена 
практическа изява въз основа на усвоена съвкупност от знания, умения, опит и 
законови правомощия  на лицето в някоя ограничена област ... компетентността като 
понятие е по-обхватна, има по-голям обем и по-богато съдържание. Тя е свързана с 
личностно качество, особеност, основна характеристика на индивида и показва 
завършеност, резултат от действието, дейността.” 

Според Я. Рашева – Мерджанова (Я.Рашева-Мерджанова, 2010, с.66): 
“Компетентността използваме, когато трябва да характеризираме професионално – 
личностния профил на специалиста и качеството на неговото отношение към 
предмета на професионалния му труд. Докато компетенцията фиксира 
професионални правомощия за определени професионални дейности и функции, 
които се приписват на специалиста с точно този сертификат и точно на тази 
длъжностна позиция в професионалната йерархия”.  

Към авторите, които разглеждат операционализиран модел на 
компетентността, ще добавим и И.Петкова (И.Петкова, 2012, с.54), според която: 
“Трансформацията на уменията в компетенция и на компетенцията в по-висша 



Methodology Competencies of Students- Trainee Preschool Teachers- in Native and Foreign Language Teaching 

42 

компетентност е едно от най-големите предизвикателства, което стои пред вески 
професионалист.”  

В дисертационното изследване на Л.Берковска (Л.Берковска, 2014) понятията 
“компетенция” и “компетентност” са задълбочено анализирани. Според Л.Берковска 
компетенциите се разписват в стандарти като очаквани образователни резултати, а 
компетентност е личностно качество на ученика (ценностно-смислови ориентации, 
знания, умения, навици и способности), обусловено от неговия дейностен опит в 
определена социална и личностно значима сфера. Тя предлага гъвкав холистичен 
модел на компетентностите, в който когнитивните компетентности са свързани с 
развиването на знания, функционалните компетентности – с развиването на умения, 
социалните компетентности – с отношенията и поведенческите модели, а 
четвъртото измерение – метакомпетентностите – е фундаментално. 

В контекста на цитираните становища ще добавим и някои предложени в 
специализираната педагогическа литература технологични модели в областта на 
изграждане на професионални и педагогически компетентности. 

Според Св. Вацов (Св.Вацов, 2014, с.93-94) подготовката на бъдещите 
специалисти трябва да премине през следните три етапа: 

1. определяне списъка на необходимите компетенции: 
• функционален анализ на професионалната дейност на специалиста и 

съществуващите длъжностни инструкции; 
• експертна оценка и формиране на комплекса от необходими 

компетенции на специалиста; 
• пълно описание на всяка компетенция от направената обща 

характеристика на специалиста с указване на необходимите знания, умения и 
навици, поведенски прояви и професионални функции, в които се изразява тази 
компетенция. 

2. оценка на значимостта на компетенциите и степента на тяхното 
равнище у випускниците: 

• определяне на критерии и показатели за оценка на всяка компетенция 
на специалиста; 

• установяване степента на важност на проявлението на всяка 
компетенция; 

• описание на профила на компетенциите за всяка длъжностна позиция 
от посочените от отрасловите организации; 

• разработване на инструментариум за измерване на компетенциите на 
специалиста в хода на неговата професионална дейност; 

• оценка на младите специалисти – кандидати за различни длъжности и 
разработване на индивидуални програми за професионално развитие в различните 
отраслови организации. 

3. коригиране на държавните образователни изисквания и на учебните 
програми на висше и средно образование. 

 
В заключение на направения кратък теоретичен преглед на тълкувания на 

понятията “компетенция” и “компетентност” ще отбележим, че в по-нататъшното 
проучване приемаме операционализирането на педагогическата компетентност на 
предучилищния педагог в областта на езиковото развитие на децата от 
предучилищна възраст. Този подход би позволил да се конкретизират и 
методическите компетенции, които трябва да се изградят у студентите – бъдещи 
предучилищни педагози в условията на бакалавърска програма. 
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Специфика на педагогическата компетентност на предучилищния педагог в 
областта на езиковото обучение  в детската градина 

Компетентностният подход в университетстоко образование дава приоритет 
на изграждането у студента на способност да организира практическата работа, да 
прилага на практика своите знания и умения. От позицията на компетентностния 
подход основен непосредствен резултат от образователната дейност е 
формирането на ключови компетенции според  М.М. Алексеева и В.И. Яшина. 

М.М. Алексеева и В.И. Яшина (М.М.Алексеева, В.И.Яшина, 2000 ,с.8-9) 
посочват следните общопедагогически и специални компетенции на учителите в 
областта на речевото и лингвистично развитие на децата от предучилищна възраст: 

Общопедагогически компетенции: 
1. ценностно-смислови компетенции – ценностни ориентири на педагога, 

умения за целеполагане, осъзнаване своята роля в речевото развитие на детето, 
способност да вижда и разбира особеностите на детето и неговата реч като 
показател за психично развитие; 

2. комуникативни компетенции, осигуряващи владеене на всички видове 
речева дейност и основна култура за устна и писмена реч, умения и навици за 
използване на езика в различни сфери на професионална дейност и ситуации на 
педагогическо общуване; 

3. културоведчески компетенции: осъзнаване на езика като форма за 
изразяване на национална култура, взаимовръзка между езика и историята на 
народа, познаване на норми, правила, традиции, отнасящи се до живота в 
поликултурното общество, владеене на култура на междунационално общуване. 

 

Специални компетенции: 
1. лингвистични компетенции: знания за езика като знакова система и 

обществено явление, неговата структура, развитие и функциониране, знание за 
нормите на литературния език, умения да се анализират и оценяват езиковите 
явления и факти в съответствие с комуникативната задача и ситуация на дейността; 

2. научно-методически компетенции – владеене на система от научно-
методически знания: 

• за процеса на развитие на речта и речевото общуване на децата, 
възрастови и индивидуални особености на речевото развитие, речево общуване на 
децата и усвояване на езика на различни възрастови етапи; 

• за начините за обследване на детската реч и изучаване на речевата 
среда, в която се намира детето; 

• за планиране на педагогическия процес по обучение по роден език и 
начините за речево и лингвистично развитие на децата; 

• за перспективни направления в изследвания и добър педагогически 
опит в областта на изучаване на речевата дейност на децата от различни 
възрастови групи; 

3. практико-методически компетенции – педагогически умения 
 

Методи 
1. Теоретичен анализ и синтез 
Приложението на този метод позволи изведените от теорията компетенции в 

областта на методиката на езиковото обучение да бъдат детайлно проучени. 
Теоретичният анализ даде възможност да се диференцират съставните компоненти 
на изучавания педагогически обект, за да се проучи вътрешната му структура. При 
последващия синтез, при който чрез обратно свързване и възстановяване на 
изучавания обект, стана възможно да се откроят най-съществените връзки и 
взаимоотношения в него. Компетенциите на студентите по методика на езиковото 
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обучение в детската градина се изграждат чрез различни учебни дисциплини.  
Лингвистичните компетенции на студентите се формират чрез учебните дисциплини 
“Съвременен български език” и “Английски език”, затова на тях няма да се спираме. 
В учебните дисциплини “Педагогика на обучението по роден език в детската градина” 
и “Методика на обучението по английски език в детската градина” се изграждат 
методически компетенции.   

 
2. Тестиране 
За настоящото проучване на методическите компетенции на студентите са 

конструирани два теста –  тест по “Педагогика на обучението по роден език в 
детската градина” и тест по “Методика на обучението по английски език в детската 
градина”. Тестовете са нестандартизирани. Апробирани са през месец май 2015 г. с 
12 студента от 3-ти курс, специалност “Предучилищна педагогика и чужд език” от 
ВТУ”Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца. Броят на студентите, с които е 
проведено проучването е ограничен, тъй като е в рамките на едногодишен 
научноизследователски проект и съответно са включени студенти само от един курс. 
В бъдещи изследвания целевата група ще се увеличи. 

 
3. Математико-статистически методи за обработване на резултатите от 

диагностичното изследване: 
• Алтернативен анализ 
Алтернативен анализ е направен по отделно за методическите компетенции 

на студентите по “Педагогика на обучението по роден език в детската градина” и по 
“Методика на обучението по английски език в детската градина”. Резултатите от него 
са представени в таблица № 1 и таблица № 2: 

таблица № 1 -  Резултати от алтернативен анализ на методическите 
компетенции на студентите по “Педагогика на обучението по роден език в детската 

градина” 

ниво на развитие брой студенти на 
определено ниво 

% отношение 

под средно 2 17 % 
средно 9 75 % 

над средно 1 8 % 

таблица № 2 -  Резултати от алтернативен анализ на методическите 
компетенции на студентите по “Методика на обучението по английски език в 

детската градина” 

ниво на развитие брой студенти на 
определено ниво 

% отношение 

под средно 2 17 % 
средно 10 83 % 

над средно 0 0 % 

 
• Корелационен анализ 
Корелационният анализ в изследването има за цел да установи има ли връзка 

между методическите компетенции на студентите по учебните дисциплини 
“Педагогика на обучението по роден език в детската градина”(X) и по “Методика на 
обучението по английски език в детската градина”(Y) и каква е силата на тази връзка. 
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Резултатите от двата теста са обобщени за всяка когнитивна област, според 
таксономията на Блум: 

 
таблица № 3 – Разпределяне на методическите компетенции по когнитивни 

области според таксономията на Блум 
 

Когнитивна област Методически компетенции 
Знание Представя учебното съдържание 

на езиковото обучение 
Описва методи на езиковото 

обучение 
Разбиране Дефинира понятия в методиката 

на езиковото обучение 
Обяснява педагогически условия 

за езиково обучение 
Приложение Интерпретира понятия от 

методиката на езиковото обучение 
Прилага знания по методика на 

езиковото обучение 
Анализ Анализира модели в езиковото 

обучение 
Синтез Формулира задачи на езиковото 

обучение 
Конструира задачи на езиковото 

обучение 
Оценка  Оценява педагогически средства 

в езиковото обучение  
 

 Резултати 
Корелационна зависимост между изследваните променливи X (методически 

компетенции по Педагогика на обучението по роден език в детската градина)  и Y 
(методически компетенции по Методика на обучението по английски език в детската 
градина)  е изчислена по следната формула: 

                         a.d – b.c 
R =  ---------------------------------- 
               (a+c).(b+d).(a+b).(c+d)   
 
Резултатите на студентите са групирани в четири категории: 

А   - студенти с високи стойности и по двете величини X и Y– 9 студента 
В  - студенти с високи стойности по величината X и ниски стойности по 

величината Y– 1 студент 
С  - студенти с ниски стойности по първия изследван вектор X и високи 

стойности по втория Y– 1 студент 
D   - студенти с ниски стойности и по двете величини X и Y – 1 студент 
 
За високи стойности са приети стойностите на ниво “средно” и “над средно” от 

алтернативния анализ. За ниски стойности са приети стойностите на ниво”под 
средно” от алтернативния анализ. 
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таблица № 4 – Обобщено представяне на стойностите на двете променливи X  
и Y 

 
ПроменливаY 
 
 
Променлива 

Х 

Високи Ниски Всичко 

Високи a = 9 b = 1 a + b = 10 
Ниски c = 1 d = 1 c + d = 2 
Всичко a + c = 10 b + d = 2 a + b + c + d 

= 12 
 

 
С посочените стойности на двете променливи изчислихме коефициента на 

корелация по формулата: 
 
                         a.d – b.c 
R =  ---------------------------------- 
               (a+c).(b+d).(a+b).(c+d)   
 
 

Установената корелационна зависимост между двете променливи X и Y на 
представеното изследване е R = 0,4 

При      0,3 ˂ R ˂ 0,5 корелацията е умерена. 
Следователно, между изследваните променливи X (методически компетенции 

по Педагогика на обучението по роден език в детската градина)  и Y (методически 
компетенции по Методика на обучението по английски език в детската градина)  има 
взаимната  връзка и тя е умерена. 

 
 Обсъждане  

Получената умерена корелация между двете изследвани величини показва 
тенденция. Изследваният педагогически обект (методическите компетенции по 
езиково обучение в детската градина) има структура, която макар и идентична, има 
своя специфика по отношение на родния (български) език и чуждия (английски) език. 
Най-съществените различия между методическите компетенции на студентите по 
Педагогика на обучението по роден език и Методика на обучението по английски 
език са на ниво “оценка” по разглежданата таксономия на Блум. Оценяването на 
педагогически средства в езиково обучение е методическа компетенция, която 
изисква опит. Както посочихме в краткия теоретичен преглед, методическите 
компетенции се формират на основата на лингвистичните. Логично е лингвистичните 
компетенции по чужд език (английски), да не са на нивото на родния език (български). 
Според нас, това обяснява установената умерена корелация между проучените 
променливи величини. 

Заключение  
1. Настоящото проучване, проведено със студенти от Филиал Враца на 

ВТУ”Св.св. Кирил и Методий” показа, че методическите компетенции на студентите 
от специалност “Предучилищна педагогика и чужд език” по Педагогика на 
обучението по роден език и Методика на обучението по английски език са на  средно 
ниво. Този факт поставя необходимостта от търсене и прилагане на по-ефективни 
педагогически средства в учебните часове със студентите, които да съдействат за 
повишаване нивото на методическите компетенции на студентите. 
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2. Установената умерена корелация между методическите компетенции на 
студентите от специалност “Предучилищна педагогика и чужд език” по Педагогика на 
обучението по роден език и Методика на обучението по английски език ни насочва 
към търсене на възможности за интегриране на учебното съдържание на двете 
учебни дисциплини. Наличието на умерена корелация ни дава основание да 
предположим, че може да се осъществи пренос на методически компетенции от 
едната учебна дисциплина към другата. 
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„От хващане към схващане и от забавление към преносими умения"  

 
Без да се стремим към изчерпателност, главна задача на изследователската 

ни работа е да  обосновем новостите, с които се обогатяват основите на 
технологичното обучение в началното училище. Обект на изследването е 
съвременното технологично обучение в началния етап на основното образование, а 
предмет – обогатяването на неговите съдържателни и процесуални основи. Целта 
ни е на базата на обоснованите новостите в технологичното обучение да се 
благоприятства неговото ефективно осъществяване. И докато новостите, свързани с 
процесуалната страна на обучението намират по-бърз прием, не така стои въпросът 
с новостите в съдържанието и средствата за обучение – учебници и учебни 
помагала. Консервативното начало в тях е по-трудно преодолимо. Това се доказва и 
от най-беглият им анализ – в тях и днес от всички ученици, без оглед на 
индивидуално-психологическите им особености, се изисква всичко. Успехът в 
работата с тези учебници е налице, ако в края на урока от всеки ученик има 
изработено изделие, което по технически и технологични параметри съответства на 
представения образец. Остава открит въпросът – изработеното изделие ли е 
крайната цел на технологичното обучение. 

Обогатяването на основите  на технологичното обучение в първи клас на 
началното училище се обуславя от множество фактори, по-главните сред които са:  

- новите приоритети в политиката на България и на ЕС;  
- изменените социално-икономически основи в нашата страна;  
- индивидуално-психологическите промени в облика на учениците от 

начална училищна степен;  
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- обвързването на Държавни образователни изисквания и Програмата по 
този учебен предмет с идеята за изграждане на ключови компетентности;  

- промените в педагогическата наука и методиката на технологичното 
обучение. 

Новите приоритети в политиките на ЕС в областта на образованието пораждат 
необходимостта българската образователна система, следвайки добрите си 
традиции и общоевропейските тенденции, да възприеме успешни практики за „учене 
през целия живот“ и да интегрира елементи на личната инициативност, 
предприемачеството и екипно-ориентираната работа в учебните програми още в 
началния етап. Това налага необходимостта от обособяване на инициативността и 
предприемчивостта, идентифицирани като една от осемте ключови компетентности 
в Европейската референтна рамка, като ядро на учебното съдържание в програмата 
за технологично обучение в началния етап. В контекста на ключовите 
компетентности се цели постигане на начално ниво на икономическа грамотност и 
предприемаческа култура като елемент от общообразователната подготовка на 
учениците. Предприемаческата култура следва да се разглежда като резултат от 
развитието на лична инициативност и предприемчивост. 

Изграждането на предприемаческа култура е процес, който се обуславя от 
единството  между съдържателните и процесуалните страни на обучението. Те са 
обусловени от приетите подходи, принципи, методи, похвати и средствата на 
обучение. Акцент в изследователската работа поставяме върху подходите и 
принципите, които определят парадигмата в технологичното обучение. 

Съвременното образование и  в частност - технологичното обучение се 
изгражда на основата на личностно-ориентирания подход. Той е добре познат и 
неговите предимства съответстват на съвременната образователна парадигма. 
(Василева, Ем., С. 2003.) 

Новост е и холистичният подход (holos = „цял, цялостен, интегрален”). Този 
подход предполага ученикът да се разглежда като съставен от три основни, 
взаимосвързани и влияещи си нива – физическо, умствено-емоционално и духовно, 
всяко от тях със своя организация и енергийна структура. (Кули, Ч., 1990.; 
Малиновски, Б., 1990.; Мирчев, М., 1990.; Уилбърг,  К., 2005.; Шулц, Д., С., 2004.) Не 
може да има ефективно обучение, ако не се държи сметка за емоционалното 
състояние на ученика, ако не се вземат под внимание неговите преживявания и 
потребности от изява – интелектуална, емоционална, физическа. Изработването на 
изделия не е просто дейност, а средство за личностна изява на ученика. 
Холистичният подход  обуславя цялостност в разбирането за обучението на малкия 
ученик. Първокласникът живее тук и сега и неговото желание е да се чувства добре 
не в някакво неопределено бъдеще, не да се подготвя за него, а да се изявява и 
чрез тази изява да утвърждава себе си като личност. Никой не може да прогнозира с 
голяма степен на точност какви ще са бъдещите предизвикателства пред ученика, за 
да го подготви за тях. Но всеки е убеден, че знанието остарява и единственият 
инструмент, който би подпомогнал ученика за справяне с предизвикателствата на 
утрешния ден е умението му да мисли.   

И докато линейните процеси в обучението са добре изучени и тяхното 
управление не е проблем, не така стои въпросът за управлението на стихийно 
възникващите, нелинейните процеси. В тази връзка новост за технологичното 
обучение е и един малко познат, но с голямо бъдеще подход – синергетичният. 
(Хакен, Г., 1980.; Гроздев, С., 2002.) Без да свеждаме неговата същност само до 
управлението на нелинейните процеси може да посочим, че преходите от сетивното 
към рационалното познание и превръщането на ученика в субект на обучението не 
могат да бъдат правилно управлявани процеси, без да се приложи този подход. 
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С представянето на личностно-ориентирания,  холистичния и синергетичния 
подходи не се изчерпва многообразието от подходи, но тяхното прилагане е стъпка 
към обосноваване и на нови за технологичното обучение принципи. Така например 
личностно-ориентираният подход предполага възникването на принципа за 
отвореност на обучението, холистиният подход – на мултисензорния принцип, а 
синергетичният подход може да се разглежда и като подход, и като принцип, 
обуславящ процесите на самоорганизация в технологичното обучение.   

Отвореността на обучението предполага непрекъснатост при избора на 
алтернативи за активност и на учителя, и на учениците. Наличието на алтернативи в 
учебното съдържание и формирането на умения у първокласниците за 
самостоятелен избор на активност, за поемане на отговорност, за довеждане на 
започнатото до  различен от образеца край  е една от новостите в базиса на 
технологичното обучение в първи клас.  

Известно е, че субект в своята дейност е всеки, който има възможност 
свободно да избира активност от множество алтернативи. Като се ръководи от 
целите в учебната програма, учителят се съобразява с най-важния фактор – 
ученика. Важни за учителя са  мотивацията, готовността и способностите на всеки 
първокласник да преодолява познавателните и практически трудности в обучението. 
Личността на ученика е главния ориентир на педагогическото взаимодействие при 
осъществяване на обучението. 

Наше дълбоко убеждение е, че без наличието на алтернативи и възможности 
за избор, не може да има свобода в педагогическата работа на учителя и в учебно-
трудовата дейност на учениците. Ако тези условия не са налице, учителят сляпо ще 
се ръководи  само от изискванията на учебната програма и обучението ще е 
„бездетно“, а ученикът ще е в позицията на изпълнител и няма да може да изгради  
важните за нашето съвремие качества на личността – инициативност, 
предприемчивост, стремеж към самоусъвършенстване и развитие.  

Наличието на алтернативи и възможността за осъществяване на 
самостоятелен избор на активност от всеки първокласник са важните предпоставки 
за постигане на главната цел на учебно-възпитателния процес в началното училище 
– подпомагане личностното развитие на ученика, в това число: 

- самостоятелно да мисли; 
- ефективно да работи с информация (да търси, да избира, да анализира, 

да оценява, да организира, да представя, да пресъздава); 
- да моделира, да проектира обектите и процесите (в това число чрез 

взаимодействие с другите); 
- да проявява инициативност, да взима решения и да действа в 

непредвидени ситуации; 
- да проявява предприемчивост и упоритост, да довежда работата си 

докрай (отговорно да реализира своите планове); 
- да се учи как да се учи или да се учи цял живот (да овладява 

принципите на непрекъснатото самообразование). 
Мултисензорността се свързва с проблема за развитие на сетивното познание 

в технологичното обучение. Един от принципите в системата за обучение на М. 
Монтесори – „От хващане към схващане“ е  решаващ за успеха в технологичното 
обучение. И в досегашната практика, това обучение предвижда да се  осъществява 
учебно-трудов процес. Усвояването на умения за изпълнение на предвидените в 
учебната програма технологични операции става на конкретна предметна основа – 
изработване на достъпни за учениците изделия. За огромно съжаление акцентът в 
досегашното обучението се поставя върху успеха в практическата дейност. 
Възгледите за съвременно образование противостоят на тази недопустима 
ориентация на технологичното обучение. Предметната дейност следва да се схваща 
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само като среда, средство за постигане на единство между сетивното и 
рационалното познание. Точно в тази среда се търсят проявите на принципа за 
мултисензорност – възприемането на учебното съдържание на основата на всички 
сетива и на основата на интегралното им единство (синергетичност). Това 
предполага възможност за преходи в структурата на сетивността и преходи във 
взаимовръзката сетивно-рационално на основата на преживяванията. Може би 
значението на мултисензорността най-пълно може да се разбере чрез сентенцията 
„Това, което чух, ще забравя. Това, което видях, ще запомня. А това, което направя, 
което преживея, ще разбера.“   

Известно е, че решаването на всяка познавателна и практическа задача в 
обучението в началното училище преследва постигането на няколко резултата: 

1. Усвояването на конкретно учебно съдържание, респективно умения и 
компетентности; 

2. Емоционална и интелектуална стабилизация, стимулирана от преодоляната 
трудност и изживения успех; 

3. Засилване чувството на сигурност при постигане на познавателната цел; 
4. Формиране и укрепване на психичното новообразувание — рефлексията; 
5. Ценностно обогатяване. (Василева, Ем., С. 2003.) 
Мултисензорният принцип обуславя възможността  за постигане на тези 

резултати и възможността развитието на сетивното познание, да се търси в 
контекста и на процеса, и на резултата на технологичното обучение. 

Самоорганизацията е другата стъпка към осъвременяване базиса на 
технологичното обучение. Тя задължава да се осъществи преход от хетерономия 
към автономия при управление на познавателното и практическото поведение на 
учениците. За да се осъществи този преход, е необходимо наличие на варианти на 
учебно-трудова дейност в учебното   съдържание. Чрез самостоятелния избор на 
активност първокласникът се изявява като субект в обучението. Преходът от 
тотално управление на познавателно и практическо поведение на детето към 
самостоятелна му изява е сложен процес. За успешното му осъществяване трябва 
да се изпълнят редица условия.  Кои са те? 

Първото условие е да се предостави възможност на първокласника да избира 
активност. Затова в учебното съдържание трябва да са представени алтернативи за 
работа, които водят не до стандартен резултат, а до резултат съответстващ на 
потребностите, предпочитанията, практическите и познавателни възможности на 
всеки първокласник. В досегашната практика на обучението от всички ученици се 
изискваше да изпълнят всички предвидени технологични операции и дейности. 
Единственият критерий за успешност в обучението бе завършеното изделие. Като се 
има предвид, че целта на обучението не е изработване на определено изделие, а 
чрез активно включване на ученика в учебно-трудов процес да подпомогнем 
неговото развитие, в учебното  съдържание трябва да е осигурена възможност 
всеки ученик да работи и да постига свой резултат, личен за него успех. 
Всяко предложено за изработване изделие трябва да предполага различна степен 
на завършеност и никой ученик да не се задължава да прави това, което правят 
останалите ученици. Всеки трябва да избира дейност, която е не само интересна, но 
и за която той има необходимия потенциал – интелектуален, емоционален, волеви, 
практически и т.н. Считаме, че технологичното обучение трябва да е насочено към 
формиране на умения за разкодиране на технологичната информация така, че тя да 
придобива личностен за ученика смисъл. Критерият, по който се оценява дали е 
постигнато това, е умението  на ученика да пренася в различните практически 
дейности не предмета на труда, а овладените принципи, осъзнатите способи за 
постигане на желан резултат. Точно поради тази причина чрез подбрани учебно-
трудови дейности, наред с определените в програмата умения,  да се предвижда 
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формиране и т. нар. преносими (трансверсални) умения. (Мерджанова, Я., 2005.; 
Иванов, Г., 2014.) Акцентът при формирането им трябва да се поставя върху 
осъзнаването на  преносимостта им.  

Без да отричаме разнообразието от дейности в технологичното обучение, е 
нужно те да се подчинят на идеята за постепенно овладяване на базисните знания и 
формирането на необходимите умения за самостоятелно решаване на актуални за 
ученика проблеми. Всички научни факти трябва да са вплетени в решаването на 
конкретен практически или познавателен проблем. Учениците трябва да се поставят 
в проблеми ситуации, в които  личната им позиция се гради на трите стълба – 
искам, мога, успявам. Те са базисът, върху който е нужно да се търси йерархията 
на смислените училищни дейности, обогатяващи индивидуалния опит – лична 
мотивация, инициативност, стремеж за довеждане на започнатото до край – 
превръщане на идеята, намерението в конкретен практически резултат. Не само 
дейност по инструкция и образец, не очакване на насоки за дейност от някой друг, а 
избор на осъзната активност, чрез която ученикът изявява и осъществява себе си. 
(Схема  №1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема № 1. Стъпки към самооутвърждаване на ученика в обучението. 
 
Друго условие, което подпомага прехода от хетерономия към автономия при 

управлението на познавателното поведение в обучението е преодоляването на 
ограниченията, които произтичат от необходимостта всички ученици за едно и също 
време да изпълнят едни и същи дейности, с едно и също качество. То би 
съдействало за превръщане на технологичното обучение в интересно и приятно за 
първокласниците занимание.  Известно е, че в паралелката попадат ученици с 
различни  интелектуални, емоцинално-афективни и психо-моторни възможности. 
Често в паралелката попадат и ученици със специални образователни потребности. 
Само учител, който не е работил с толкова разнообразни по възможности ученици, 
не знае колко трудно се осъществява обучението, в което делът на практическата 
дейност е значителен. Допълнително затруднение внася и малкото време за 
обучение – 35 мин. Тогава остава открит въпросът: с коя група ученици да работи 
учителят, за да може да постигне заложените цели на обучението. Как да работи, че 
да може поне за минута да обърне внимание на всеки ученик. Не е трудно да се 
отговори на този въпрос, но дали отговорът е полезен не само за всеки ученик, но и 
за развитието на обществото – това е проблемът. Няма ученик, който да не иска да 
успее, да е безразличен към участието в игрите, в организираните изложби и 
състезания с готовите модели. Всички ученици искат да са успели, но дали 
ограниченото време, и другите затрудняващи фактори се вземат под внимание при 
създаването на средства за обучение (учебниците)? Може ли с едно и също учебно 
съдържание да се справят всички ученици и да изживяват радост от успеха и 

Не искам 

Не мога 

Искам  

Творя  

Ще опитам (изпробвам) 

Мога 

Успявам (научавам) 
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чувство за удовлетвореност? Известно е, че системните неуспехи демотивират и 
най-усърдните ученици. Има и ученици, които се съпротивляват, искат и след 
биенето на звънеца да продължат с работата си, за да постигнат желания успех, но 
това е невъзможно – има и следващ урок по друг учебен предмет.  Съвременното 
образование  би следвало да е насочено към успеха на всеки ученик в 
регламентираното време. Точно поради тази причина наличието на алтернативи и 
възможност за избор на активност и постигане на индивидуален (уникален за всеки 
ученик) резултат са особено полезни. 

Следващо условие е преодоляване на емоционалната зависимост на ученика 
от оценяването и одобрението от учителя. Награди, похвали и одобрение или 
неодобрение — всичко това приучава децата към подчинение на волята на учителя. 
В технологичното обучение трябва да се дава свобода на ученика да самооценява 
себе си и да изразява свободно своята самооценка. Известно е, че различните хора 
имат различно отношение към една и съща дейност. Същото е и с първокласниците. 
Усещането на ученика за собствен успех е важно  и то трябва да се уважава и 
поощрява.  За да се постигне това, учениците трябва да се включват в 
индивидуални или групови дейности, за качественото изпълнение на които учителят 
е помощник, фасилитатор, консултант, сътрудник, но не и единствен съдник.  

Много близко до условието, свързано с преодоляване на емоционалната 
зависимост е условието за преодоляване на зависимостта от външно управление на 
учениците. В досегашната училищна практика добрите ученици чакат учителят да им 
каже какво да правят по-нататък, докато той се занимава с онези, които не се 
справят със задачите. В живота не е така – никой не ни казва как да живеем. Защо 
тогава това да е непроменима училищна практика? В технологичното обучение 
учителят трябва да постъпва така, че учениците да не чакат неговите указания, 
наставления и инструкции за активност, а сами да определят какво е нужно, за да 
постигнат свой успех в работата. Важните решения трябва да се вземат от всеки и 
всеки да е отговорен за тях. Инициативността няма нищо общо с вироглавството, с 
непокорството. Инициативните ученици упорстват да осъществят своето решение. 
Нека да се използва това и те да се приучат както да вземат собствено решение, 
така също да го осъществяват и да доказват неговите предимства.  Логично е от 
позицията на промените в обществото ни да си дадем сметка – кои са двигателите 
на обществения прогрес, кои са успяващите в живота – „покорните“ или 
„съпротивляващите се“. Не анархия, а стремеж към свобода и личностно 
себеутвърждаване, не високи изисквания, които обезкуражават и най-смелите, а 
точно обратното -   окуражаващата среда, подкрепата от учителя, даването на 
обратна връзка, ученето стъпка по стъпка е друга част от обновяването на основите 
на технологичното обучение. 

И ако казаните до тук думи не са били убедителни за необходимостта от 
обновяване основите на технологичното обучение е добре да си припомним 
притчата за малкото слонче от книгата на Хорхе Букай „Нека ви разкажа“. 

„…Като малък бях влюбен в цирка и най-много от всичко обичах 
животните. Особено слона, който беше любимо животно и на други деца, както 
разбрах по-късно. На всяко представление той демонстрираше невероятното си 
тегло, ръста и силата си…Но след номера и дори малко преди да излезе на 
арената, стоеше все вързан за едно колче, забито в земята, със закачена на 
крака му верига. 

А колът беше само парченце дърво, забито едва няколко сантиметра в 
земята. И въпреки дебелата и здрава верига, ми беше съвсем ясно, че едно 
толкова силно животно, способно да изтръгне цяло дърво от корена, би могло 
много лесно да се освободи от кола и да избяга. 

Тук явно има някаква загадка. Какво го спира тогава? Защо не бяга? 
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Когато бях на шест-седем години, още вярвах, че възрастните са много 
умни. И попитах един учител, един отец и един мой чичо за загадката на слона. 
Някой от тях ми обясни, че слонът не бягал, защото бил дресиран. 

Тогава зададох съвсем ясно въпроса: „Щом е дресиран, защо го оковават?“ 
Не си спомням да съм получил някакъв смислен отговор. С времето 

забравих за слона и за колчето и си спомнях за него само когато срещах други 
хора, които си бяха задавали този въпрос. 

Преди години разбрах, че за щастие се е намерил достатъчно умен човек, 
който е открил отговора: 

Слонът от цирка не бяга, защото е бил вързан за такъв кол още много, 
много малък! 

Затворих очи и си представих беззащитното новородено слонче, вързано 
за кола. Сигурен съм, че тогава малкото слонче се е дърпало, блъскало и 
напъвало, мъчейки се да се освободи. Но въпреки всички усилия, не е успяло, 
защото онзи кол е бил твърде здрав за него. 

Представих си как е заспивало изтощено и как на другия ден отново се е 
мъчело, на следващия и на по-следващия също… Докато един ден, един ужасен за 
него ден, животното е повярвало в своето безсилие и се е примирило с участта 
си. 

Огромният силен слон, който виждаме в цирка, не бяга, защото си мисли, 
горкият, че не може. Споменът за поражението му, преживяно малко след 
раждането му, го е белязал завинаги. 

Но най-лошото, че той никога не дръзва да постави под съмнение този 
спомен. 

Никога, никога не дръзва да изпробва отново силата си…“ 
Съвременните основи на технологичното обучение биха оказали множество 

ефекти, но обобщено представени, те биха били: 
- ориентиране на учебното съдържание към всеки първокласник в това число: 

първокласник с нормален за възрастта си темп на развитие; първокласник, който 
изпреварва развитието си; първокласник със затруднения в познавателната и 
практическата дейност и такъв - със специални образователни потребности (СОП); 

- ориентиране на обучението към естествените нагласи на всеки първокласник 
за  изява, пречупени през А-за: Аз искам, Аз изпробвам, Аз мога, Аз творя, Аз 
успявам; Аз научавам; 

- ориентиране на обучението не толкова към крайните резултати от учебно-
трудовата дейност – изработените изделия, колкото към процеса на подпомагане 
личностното развитие; 

- ориентиране на обучението към прагматични за първокласниците дейности, 
чрез които той се изявява – сам или в група; 

- ориентиране на обучението към всички сфери на личността на 
първокласника - усвояване на знания и формиране на умения, свързани с техниката 
и технологиите и възпитаване на качества и ценности в духа на хармоничните 
човешки отношения, гражданското общество, предприемачеството, бизнеса, 
просперитета на всеки човек и на обществото като цяло; 

- включване на родителите като субекти в педагогическия процес – 
консултанти и лектори по темите за предприемачество. 

Особено важно е на учениците да се предлагат достъпни и изпълними в 
рамките на учебния час дейности. Критерият за успешност (завършеност на 
изделието) да е съизмерим с личния критерии за успех.  

Целта е всеки ученик да проявява инициативност и всеки да успява  - и този, 
който е с изпреварващо развитие, и този със затруднения, и този със СОП.  Нужно е 
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учителят да се ръководи от разбирането, че ученик, който не е изживял радост от 
успеха, е по своему нещастен. 
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Abstract: This paper can be considered as part of efforts for theoretical inclusion of the 
topic of  importance of school celebrations as a focal point of educational, cultural and 
social activities of the school community. It is an attempt to answer the questions: Why is 
there a necessity for the new model of school celebrations? What are the personal and 
social expectations of it? How to use it to expand the potential of the school as an 
institution open to the individual needs of students? What are the parameters for the 
renewal of the current model? How to use the potential of the socio-cultural environment?  
How to encourage the participation of outside the school institutions in the school 
celebration? How to use in the optimal way the available material, financial, personnel, 
organizational, legal and information resources of the school community in the 
organization and conduct of the school celebration? 
Keywords: school celebration, school community, school celebration calendar  

 
Пред очите на онзи, който реши да се занимава с темата за училищния 

празник, се разкрива объркана картина. Проблемата вероятно е в това, че е 
труднодостъпен за разсъдъчното мислене. Занимава се с творческото поведение на 
човека. В нравственото и в художественото си поведение човекът следва пориви, 
познания и закони, които са се родили в самия него. Да се изучат те и да се изградят 
върху удобни за училището модели за празнична почит на ценности и празнично 
поведение на училищната общност, е възможно само до известна степен. 

Нашето внимание е средоточено върху училищния празник в българското 
училище, а по-конкретно в началната му образователна степен. Ето защо от тук 
насетне ние ще се фокусираме върху българския модел на успяващото училище и 
българския подход за публично демонстриране на неговите успехи чрез училищния 
празник, който да го превърне в обичано училище. 

Научният проблем на изследването може да се формулира така: Какви 
социални, икономически, организационни, педагогически и художественно-творчески 
условия са необходими за осигуряване качеството и ефективността на 
празничността в училището, която да отчита спецификата на различните училища? 
Какви и чии усилия са необходими за да е насочена тя към изява на потенциала на 
всеки ученик? 

Вероятно, след като се полагат началата на новобългарското светско 
образование (1835), българското училище естествено стига до решаването на 
въпросите: Кое прави училището успяващо?, Как да се демонстрират пред 
общността неговите успехи?. Отговорът идва много бързо - чрез училищния празник. 
Днес, когато българското образование и училище отново се намира на кръстопът за 
възможно най-вярната посока в своето бъдещо успешно развитие, сякаш най-добре 
е, не само да се възприемат или пък “купуват” чужди педагогически идеи, но сами да 
ги създадем, като умно анализираме достойнствата на своето натрупано минало и 
приели ценното от него да го приложим днес. По наше мнение, училищният празник 
отново представлява  ценност в тази насока. 
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Училищният празник нормализира фазовата си пулсация, балансира 
представителното и хедонистичното и се превръща в център на събитийната 
наситеност в живота на ученика, ако за основен конструктивен елемент в 
структурата му се използва атракционът. 

Понятието атракцион срещаме за първи път в режисьорските размишления на 
С. Айзенщайн, който го определя като: “самостоятелен и първичен елемент при 
конструкцията на спектакъла”, като “съставна единица на действеността на театъра 
и на театъра изобщо” (С. Айзенщайн, 1976). 

За Айзенщайн, атракционът (в профила на театъра) е “всеки агресивен 
момент на театъра, т.е. всеки негов елемент, който поставя зрителя под сетивно или 
психологическо въздействие, опитно проверено и математически пресметнато с 
оглед на определени емоционални разтърсвания на възприемащия, които, от своя 
страна, в своята съвкупност обуславя единствено възможността да се възприема 
идейната страна на демонстрираното” (С. Айзенщайн, 1976). 

Макар и формулиран значително по-късно, внимателното вглеждане в 
дописката в (Любословие, 1846), както и в спомените на възрожденския учител Илия 
Р. Блъсков (1976 и 1985), ни дават основание да твърдим, че атракционът е основно 
изразно средство в първите образци на училищния ни празник. 

Естествено се появява въпросът: Коя е причината, какво предизвиква 
учителството да се откаже от атракциона, като основен конструкт на училищния 
празник? 

Обясненията, според нас, са в основни линии, две: 
Първото - вероятно е продиктувано от необходимостта, след  набраната 

инерция от началния емоционален шок, развивайки схемата на училищния празник, 
учителството да натовари с по-значима смисленост други негови компоненти, които, 
макар и ситуативно верни, го рутинират и банализират. 

Второто - инерционно затихване, продиктувано от икономията на сили от 
страна на учителството. След като каузата “полза от училището” е спечелена в 
мащаба на територията, където компактно живее българския етнос, а сетне и с 
възстановяването на държавността, проблемата за училищната празничност се 
интерпретира, като решима от само себе си. 

Атракциони намира  всяко успяващо и обичано училище, защото в края на 
краищата учителската колегия започва да мисли не само за правилното протичане 
на процеси като образование, възпитание и поведение на учениците, а и за онези 
негови моменти, които обществено-гражданското  впечатление ще отнесе в къщи 
след празника. 

Атракционът е и най-шокиращият, в пределите на естетическата норма, 
резултат, който трябва да бъде фиксиран като граница пред импровизираното 
празнично поведение. Това е единственото (във всеки празник не повече от два-три) 
приспособление, според някои, което трябва да бъде затвърдено, “очуднено”, за да 
впечатлява. За правилната и точна употреба на атракциона в празника се изискват 
познания, размисли, вкус, мяра и достатъчни репетиции, за да бъде той 
художествено овладян; да не се разчита на спонтанност и импровизации, способни 
да превърнат ефекта в дефект. 

Въз основа на семантиката на термина атракция (Зл.Павлов, 1994), като: 
явление, което формира в междуличностните взаимоотношения “хармонични за 
обекта и субекта взаимодействия, които допадат и се харесват и на двете страни”, 
предлагаме следното работно определение на термина атракцион: Структурен 
елемент на училищния празник, като в резултат на сетивното и психологическото му 
въздействие върху празнуващата общност се формират определени степени на 
привлекателност и се постига равнище на хармонично взаимодействие, обуславящо 
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почит с адекватно празнично поведение на ценността - познание, в ключови преходи 
на разгръщащия се живот на ученика. 

Педагогическата значимост на атракциона, тезисно би могла да се представи 
по следния начин: 

- принос на новобългарското образование и училище за формирането и 
осъществяването на българския национален идеал; 

- разпространява и налага национално-обединителната ценност - познание; 
- като основен компонент на училищния празник, е насочен и въздейства не 

само върху училищната, но и върху разнообразни и разнородни други общности и 
групи; 

- при публичното напомняне на ценността, за разлика от функцията му в други 
празници - да отслабва, отхвърля или разрушава функциониращи структури, 
дейности и авторитети, то в училищния празник ги запазва, нещо повече - 
възвеличава; 

Употребата на атракциона, като основен конструктивен елемент на училищния 
празник, улеснява определянето на значимостта, ритъма и облика на празничното 
поведение в строго съответствие със значимостта на събитието, като ключов 
житейски преход в живота на ученика. 

Празниците са една от най-характерните форми на приобщаване към 
определена общност. Те приобщават към онези ценности и примери, които същата 
тази общност е намирала за най-достойни да ги отдели от другите; води към 
радостта, поради „сгъстеността на събитията“. 

Празникът има свой ритъм, своя вътрешна логика, свои роли, които трябва да 
се изпълняват. Празниците винаги са свързани със система от действия, които 
подчертават значението и стойността на самия празник. Изпълняването на тези 
действия безспорно предизвиква определени чувства, организира по особен начин 
поведението и отношението на участниците, насочва вниманието и мислите към 
определени ценности.  

Промените в училищния празник са обусловени от хода на социалното и 
етнокултурното развитие на българската нация. За да се установи тенденцията на 
промените, наложително е, на настоящия етап, да се изследва има ли промяна във 
функциите, факторите и характеристиките му и ако отговорът е положителен - да се 
изследват причините за такива тенденции. Ориентири за такова вглеждане, могат да 
бъдат следните: а) традиционната училищна празничност; б) нововъведенията; в) 
излишъците. 

Като традиционна училищна празничност може да бъде определена онази, 
която е съществувала “преди времето, до което стига паметта на живущите 
поколения” (Е. Марушиакова, 1991). В нея могат да бъдат открити елементи, които 
са установени и разпространени в живота на сегашни, основно поколението на 
третата възраст. 

Нововъведенията са онези елементи, които съвременната училищна 
празничност практикува, но все още не са опредадени поколенчески и в този смисъл 
неприемането им от следващото поколение би могло да ги превърне в излишъци. 

Излишъците са изоставени, забравени и отмиращи елементи, необслужващи 
ценността, функциите и потребността от почит с празнуване. Тук, като пример, 
бихме представили онези елементи (атракциони) привнесени в училищния празник 
през периода 1945-1990 г., характеризиращи се със свръхидеологизираност. 

В резултат от проучването на педагогическа, социологическа, 
културологическа, етнографска и историческа литература се установи, че 
училищната празниност е една от най-малко разработваните в педагогическата 
наука. По своята същност написаното за училищния празник може да бъде 
обхванато чрез следната обща класификация: 
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1. Публикации с призивно-пропаганден характер – апели, статии, брошури и 
публицистични изследвания. 

2. Публикации, които отразяват конкретно събитие или тържество – дописки, 
спомени и интервюта. 

3. Публикации, които обслужват празника – сборници с художествени текстове 
и песни. 

4. Публикации с популяризаторски характер – материали в пресата, радиото, 
телевизията и интернет. 

5. Научни изследвания, посветени на проблематика, която има отношение към 
училищния празник. 

6. Научни изследвания, посветени на отделни проблеми на училищния 
празник. 

Проучването на битуващите училищни празници и типовите им сценарии 
започна от сборника с художествени текстове за училищни празници, със заглавието 
„Училището празнува” (1986). В предговора на сборника А. Чоев и Р. Киров обявяват 
официалния училищен празничен календар. (Виж таблицата). 

Необходимо бе да проверим актуалността на посочения училищен празничен 
календар и неговата динамика в следващите години. Това изследване започна при 
старта на прехода между два периода в най-новата история на държавата ни. 

През 1989 г., 56 учители (всичките жени) - студенти в задочна форма на 
обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски”, бяха помолени да направят класация на петте 
най-важни училищни празника. (Виж в: А. Ангелов, 2014). Класацията очерта 
празничния календар на българското училище до началото на обществените 
политико-икономически промени и приемането на новата Конституция. (1989-1991). 
(Виж таблицата). 

Училищният празничен календар показва, че мисията и целта на училището 
са подменени. Почти половина от училищните празници са посветени на почит към 
ценности не на училището, а на идеологията на управляващата партия. Значителна 
част от училищните празници са структурирани върху събития, свързани с насилие. 
На основата на „натрупания опит и традиции в българското училище”, през 1996 
година, Министерството на образованието, науката и технологиите (МОНТ), 
определи празниците в българското училище (МОНТ; 1996). (Виж таблицата). 

Министерството определя училищните празници като педагогически форми в 
различните направления на извънкласната и извънучилищната дейност. Тази 
позиция на министерството мотивира да се потърси съотносимостта на училищния 
празник към педагогическата категория форма. В посочения по-горе документ, макар 
да съществува раздел „Празници и церемонии в училище”, понятието училищен 
празник отново не е дефинирано. Качественото прилагателно „училищен” е 
употребено единствено за да се определи мащабът на празника. Най-общо 
училищният празник се приема като средство за постигане на педагогически цели, 
основно във възпитанието на учениците. Нито дума за ролята на учителите и 
родителите. 

От новия училищен празничен календар са отпаднали празниците, свързани с 
идеологията на управляващите български правителства, до 1989 година. 
Националният празник на Републиката е разположен в учебната година и изисква 
празнично почитане от училищната общност. Продължава да битува празникът на 
светите братя Кирил и Методий, чийто празник, в отсъствието на българска 
държава, пръв поема ролята на национален. Възстановяват се забранявани 
празници: „Ден на народните будители” и комплекс християнски празници, назовани - 
„Празници, свързани с календарно-обредна система”. В училищния празничен 
календар се добавят празници, утвърдени от авторитетни международни 
организации - например ООН. Недоумение буди отсъствието от училищния 
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празничен календар на такива празници, като: „Ние вече сме грамотни” и особено -  
„Край на учебната година”, след като „церемонията по свалянето на държавното 
знаме е задължителна”. 

В същата година, (1996), Ангел Тонов и Галя Данчева обнародват своята 
версия на училищния празничен календар. (Виж таблицата). Според тях 
„училищните празници са част от националните, но имат и свои, „специфични 
тържества”, като например: първият учебен ден, празникът на буквите, краят на 
учебната година. Те отбелязват празници като „Ден на народните будители”, 24 май” 
и националният – „Трети март”. 

Според авторите, в празничия календар „битуват и семейните празници – 
„Коледа” и „Великден”, а също така и международните: „8 март - Деня на майката”, и 
„1 юни - Деня на детето”. Те утвърждават човешки, народностни и обществени 
добродетели, обогатяват духовно и емоционално детето; „целят крехката му 
душевност да се сроди с красотата на родната традиция, да се вживее в нейната 
емоционална атмосфера”. (Тонов, Данчева, 1996). Съставителите на сборника не са 
забравили „годишните сезони и любовта към Родината”. Изненадва фактът, че 
авторите не са откроили категорично празниците: „Юбилей на училището” и 
„Юбилей на патрона”.  

През 1998 г., от анкетираните през 1989 г., 56 студенти, отговори на анкетата, 
отново чрез пощенска кореспонденция, представиха 32. Те все още бяха 
практикуващи учители. (Виж в: А. Ангелов, 2014). Отговорите им оформиха облика 
на българския училищен празничен календар в периода на първото десетилетие 
след началото на обществените политико-икономически промени. (Виж таблицата).   

Учителите отдават на забрава всички типизирани от тях в предходното 
изследване „идеологически” и голяма част от „привнесени”-те, и „натрапени”-те на 
училището празници. Включват в празничния календар на училището Националния 
празник на Републиката, без да го определят, като „Ден на освобождението на 
България от османско иго”. Учителите с по-малък педагогически стаж с 
категоричност приемат празника „Ден на народните будители”. По отношение на 
празничните дати – „8 март” и „9 май”, мненията са разделени приблизително на 
половина. Учителите с по-голям педагогически стаж продължават да утвърждават на 
тези дати празниците, съответно - „Празник на майката” и  „Ден на победата”, докато  
учителите с по-малък педагогически стаж предлагат промени; Празникът на майката 
да се чества на 25 март – „Благовещение”, а  9 май  да се чества като „Ден на 
Европа”. Анкетираните учители отхвърлят наименованието на празника, честван на 
24 май, формулиран от МОНТ (1996 г.) като „Ден на славянската писменост, 
просвета и култура” и го приемат с официалното му наименование, като „Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост”. Макар и с ниски 
показатели, „Рожденият ден на ученик” е посочен сред училищните празници и в 
двете изследвания. Доминира разбирането му като „подарък на един училищен ден 
за ученика-рожденик”. Училищният празничен календар показва, че в българското 
училище са стартирали процеси на етно-религиозен ренесанс.  

Обобщавайки вариантите, училищният празничен календар добива следния 
вид: 
 

Училищни празници 1986 
г. 

1989 
г. 
 

1996 г. 
МОНТ 

1996 
г. 

1998 
г. 
 

Откриване на новата учебна година -
15 септември 

да да да да да 

Ден на народните будители - 1 
ноември 

  да да да 
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Коледа   да да да 
Нова година да да да   
Годишнина от обесването на Васил 
Левски -19 февруари 

да да да да да 

„Баба Марта” - 1 март  да да  да 
Национален празник - 3 март да да да да да 
Международен ден на жената – 8 март да да  да да 
„Празник на буквите”  да да  да да 
Великден   да да да 
Годишнина от Априлското въстание - 
20 април 

да да да да  

Юбилей на училището  да да  да 
Патронен празник на училището     да 
Рожден ден на ученик  да   да 
Международен ден на труда – 1 май да да   да 
 „Ден на победата”/„Ден на Европа”  – 
9 май 

 да   да 

Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост - 
24 май 

да да да да да 

Край на учебната година да да  да да 
Международен ден за защита на 
детето -1 юни 

да да да да  

      
Коментар на резултатите от таблицата:  
1. Училищните празници, които устойчиво присъстват в календара са: 

„Откриване на нова учебна година - 15 септември”, „Годишнина от обесването на 
Васил Левски - 19 февруари” и „24 май - Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост”.  

2. Устойчиво е присъствието на празничната дата 3 март. 
3. Устойчиво е присъствието на празника “Край на учебната година” и 

„Празник на буквите”. Отсъствието му в празничния календар на МОНТ (1996) е 
обяснимо с битуването му единствено в живота на първокласниците. 

4. След възстановяването му, „Денят на народните будители - 1 ноември”, 
макар и честван противоречиво, проявява тенденция на устойчивост. 

5. Изненадва спорадичното присъствие на училищните празници: „Юбилей на 
училището” и „Патронен празник на училището”. 

6. Остава необяснимо присъствието в училищния празничен календар на 
семейните празници: „Коледа”, „Нова година”, „Баба Марта - 1 март” и „Великден”. 

7. Обективността изисква да признаем, че празниците: „Годишнина от 
Априлското въстание - 20 април” и „Международен ден за защита на детето - 1 юни”, 
училището не празнува. При първия, както и при „Ден на победата”/„Ден на Европа”  
– 9 май, учениците са част от „задължителната масовост”, необходима на някой 
амбициозен кмет, а от втория училището по-често се дистанцира, защото не открива 
съвместимост с „новата социална роля – ученик”, а също така, защото е ситуиран 
след края на учебната година. 

8. „Международният ден на жената – 8 март”, по генезис носи белезите на 
идеологичност, а по характера си е дискриминационен. 

9. „Международният ден на труда – 1 май” за училището е свободно време. 
Потребноста от празнуване у малките ученици, техните родители и учители 

изследват през 1995 К. Голешова и Л. Тодорова (Виж в: А. Ангелов, 2014).  
Изследването показва, че всички групи са консенсусни единствено по отношение на  
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ценностите, които актуализират празниците „Коледа” и „Нова година”, докато 
празникът „24 май” е ценен само от възрастните. Привнесените празници, като 
„Хелуин” и „Св. Валентин” отсъстват. Налага се изводът, че училищните празници се 
възприемат като свободно време от младите хора, родени в края на осемдесетите 
години, а особено след 1990 г. Празникът свързват с подаръците, с доброто 
настроение, със семейството и с трапезата. 

Наблюденията и анализът върху битуващите училищни празници, в периода 
2003-2006 година, показа:  

1.) Изместена фазова пулсация – фазата „Веселие” предхожда фазата „Почит 
на ценността”;  

2.) Нарушен баланс между хедонистично и представително. При 
„представителното” доминира инерционно спазване на традицията, а при 
„хедонистичното” – необосновано възприемане и налагане на елементи от чужди 
културни модели; 

3.) Разминаване в мненията на учители, родители и ученици за събитийността 
в живота на ученика; 

4.) Доминиращо е възприемането на празника като свободно време; 
5.) Неудовлетворена е ученическата потребност от празнуване. 
Разминаването в мненията на учители, родители и ученици за събитийността 

в живота на ученика, която наблюдавахме в провежданите училищни празници, 
намери своята причинност в резултатите от анкета и беседването ни с тях (Виж в: А. 
Ангелов, 2014).   

Като събитие малките ученици определят: рожден ден; ваканциите; ново 
приятелство. загуба на приятелство; ново дете в семейството; смърт на родител или 
родственник; промяна на местоживеенето; животинчето и грижите за него. 

Като събитие родителите определят: промяна в здравословното състояние; 
ново дете в семейството; рожден ден; смърт на родител или родственник; изневяра, 
раздяла, нов брак на родител; девиантно поведение (лъжа, кражба, опиати); 
грамотността - ключ към разбиране на културата; промяна на местоживеенето; 
лишаване от свобода на родител. 

Като събитие учителите определят: грамотността - ключ към разбиране на 
културата; учителят – новият авторитет; ускорено физическо, психическо и 
интелектуално порастване; социалната роля – ученик и  преминаването в по-горен 
клас; девиантно поведение (лъжа, кражба, опиати); триумф или провал в училищния 
делник или състезание; публичност на учебния труд; извънредни – учителската 
стачка от 2007 г. 

Коментар на резултатите: 
1. Училищният празничен календар се строи по оная събитийност в живота на 

ученика, която учителите приемат за значима. 
2. Родителите разпознават събитийността в живота на децата си, свързана с 

училището, единствено с грамотността. 
3. Малките ученици определят като събитие, свързано с училището – 

ваканциите и новото или загубата на приятелство. 
В изследване за проверка на емоционалната удовлетвореност от училищните 

празници (2007), учителите следваше да посочат времето на кой от празниците за 
тях е свободно (Виж в: А. Ангелов, 2014). 

Коментар на резултатите:  
1. Учителите категорично не приемат за свободно времето на празниците: 

„Откриване на новата учебна година - 15 септември”, „24 май - Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост”, „Край на учебната година”, 
„Патронен празник на училището”, „Юбилей на училището” и „Празник на буквите”. 
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2. „Международният ден за защита на детето - 1 юни” разделя учителите на 
половина. 

3. Без пояснения, учителите категорично приемат за свободно времето на 
следните празници: „Ден на народните будители - 1 ноември”, „Ден на 
освобождението на България от османско иго - 3 март”, „Международен ден на труда 
– 1 май” и „Годишнина от независимостта на България - 22 септември”. Това е 
тревожно, защото, голяма е вероятността, следващото поколение да ги отдаде на 
забрава. 

4. Учителите, когато приемат за свободно времето на някои от празниците, 
задължително се поясняват. Поясненията са следните: aко е събота или неделя; 
почита се, като даваме знания за него в учебния процес; почита се чрез извънурочна 
дейност; почита се от семейството; не се почита от учениците, защото ценността му 
е неразбираема за тях; не се почита, защото ценността му е свързана с определена 
идеология. 

5. Учителите, когато са без мнение за свободно времето на празниците, също 
задължително се поясняват. Поясненията са приблизително същите. 

Причини: 
1. Позицията на Министъра на образованието, който ежегодно постановява 

със Заповед, кои училищни празници са „неработни, но присъствени дни”. 
2. Позицията на синдикатите в образованието, отразена в браншовия 

колективен трудов договор, е, че училищните празници са дни, каквито са събота и 
неделя и ангажиментите на учителите следва да се обезпечават финансово, 
съобразно това. 

3. Ценността, която почитат част от училищните празници е загубила 
актуалност за учителите, не им носи емоционална удовлетвореност и у тях е 
настъпило разочарование. 

Извод: Празничното интерпретиране на почитаните от училищната общност 
ценности и осмислянето им като значими събития в живота на ученика, предполага 
повишена компетентност на ръководители, учители и родители по отношение на  
създаването на подходяща мотивираност в определени времеви периоди на 
училищния живот. Подходящата мотивираност на учителите следва да е резултат на 
„натиск по посока към нормалност”, т.е. да бъдат мотивирани така, че да не 
определят  училищният празник като свободно време.  

Неудовлетворена е потребноста от празнуване и у учениците. Това е видно от 
интервю с работна тема: „Моята представа за училищния празник”. Предлагам 
типични отговори: 

- „Тези учители, които отговарят за празниците, измислят такива сценарии, 
които не отговарят на нашите представи за празник”; 

- „Аз си представям училищния празник като едно весело, забавно и полезно 
представление, в което учителите и учениците ще участват като приятели, които 
имат какво да си кажат и извън часовете”;  

- „Аз си представям училищния празник като едно импровизирано студио, в 
което учители и ученици участват в реалити-шоу”; 

- „Бих искала да видя учителите си в интелектуално състезание, чиито 
правила и въпроси са измислени от учениците”; 

- „През цялата година учениците да номинират най-добрите учители, а 
учителите най-добрите ученици и класациите да се излъчат на празника”; 

- „Ученици и учители да имат възможност да си отправят благодарности, 
препоръки, да изкажат мнения”; 

- „Учениците да подготвят шаржове и карикатури на своите учители, а 
преподавателите да предложат ученически бисери и забавни случки от учебните 
часове”; 
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- „Учениците да бъдат мотивирани да покажат творчески заложби, да участват 
в скеч, да изпълнят песен и др. под.”; 

- „Празникът да е интересен, запомнящ се и да сближава, онези, които всеки 
ден влизат в училището”.  

Коментар на резултатите: Предложените отговори внасят яснота защо 
днешните ученици отдават на забрава „Денят на народните будители”, а насочват 
цялата си изобретателност и енергия в почит на чуждия – „Хелуин”. Със значителна 
доза горчилка следва да признаем, че към тази им позиция ги тласка, както 
Министерството, определяйки празника, като ваканция, т.е. като свободно време, 
така и гражданството, което все по-адекватно се ориентира в цените и все по-
неадекватно – в ценностите. 

Изводи:  
1. Училищната празнична система е отворена динамична система, която се 

подчинява на механизмите на традицията. Новите поколения, като носители на нови 
идеи, отдават на забрава едни и налагат нови училищни празници.  

2. Анализът на данните от проучването показва, че българското училище 
строи актуалния си празничен календар като инерционно запазва най-жизнените – 
живата традиция с нейните стари и по-нови елементи; освобождава се от 
отмиращите елементи; предпазливо прави иновации.  

3. Училищният празничен календар показва, че в българското училище са 
стартирали процеси на етно-религиозен ренесанс.  

4. У учителството, доминиращо е възприемане на празника като свободно 
време. 

5. Училищният празничен календар се строи по оная събитийност в живота на 
ученика, която учителите приемат за значима. 

6. Неудовлетворена е ученическата потребност от празнуване. 
7. Наложително е смяна на модела на училищния празник с нов, който да 

бъде съобразен с емоционалността, целеполагането и личностния идеал на новото 
поколение ученици и учители.  

Мнозина отправят критики към образователната система и по-конкретно към 
училището за социална пасивност. По адрес на училището се сипят упреци за  това, 
че учениците се готвят лошо за живота им на възрастни, а в днешния ден – за 
нарасналите агресия и отчуждаване сред младите. От училището все по-настойчиво 
се изисква да работи по-добре, като едновременно икономисва средства. 
Наблюдава се парадоксална ситуация: никога преди към училището не са 
предявявани толкова високи изисквания, както сега, и никога по-рано не е 
констатирано такова нежелание да се увеличат, в оптимален размер средствата, 
необходими му да изпълни тези високи изисквания и реши предстоящите му задачи 
(Виж в: „Учителско дело”, бр. 15/21 април 2003 г.).  

В своето изследване „Продължаващото обучение на учителите пред 
предизвикателствата на демократичните ценности” (Т. Дронзина, Я. Такева, 2012), 
очертават предизвикателствата пред училището. Сред тях откриваме: 
демографската криза, училищната атмосфера, квалификацията на учителите, 
гражданското образование и гражданското участие в училището, външното 
оценяване, комуникацията с медиите, дисциплината в училище. 

В анкета (2012), 26 осмокласници от благоевградска гимназия, част от които 
бяха първокласници през 2005/2006 година, и 26 техни родители, бяха помолени да 
подредят по значимост очертаните от Дронзина и Такева предизвикателства. 
Групата на учениците и родителите допълнихме с група от 7 учители:  2 - филолози, 
4 – музиканти и 1 богослов. (Виж в: А. Ангелов, 2014). 
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Коментар на резултатите: 
1. Предизвикателството „комуникация с медиите”, както ученици, така 

родители и учители поставят в края на класацията. Но изследването показва, че 
реакцията на училищата се отличава с неумение за контакт с медиите, страх от 
контакти с тях, избор на стратегията на „затворените врати” като реакция на 
възприета враждебност, неумение и липса на готовност да се гледа на медиите като 
на партньор. 

2. Интересът от усъвършенстването на училището води до прекомерни 
очаквания единствено към образователните постижения на учениците. По 
отношение на предизвикателството „външно оценяване”, което и при ученици, и при 
родители е сред значимите, учителите го омаловажават.  

3. Разгърналата се в последните години дискусия за състезателност и високи 
учебни постижения, активизира интерпретации, които ги свързват с идеята за 
качеството на образованието. Анкетираните учители разбират това, като 
предизвикателство да повишават своята квалификация, но основно като 
предметници. 

4. Предизвикателството „училищна атмосфера” заема водещото място. То бе 
пояснено допълнително като резултат от „удовлетворението на учителите, на 
учениците и родителите от характера на отношенията между тях”, а също и като 
резултат от „хармония в съжителството и съвместяването на различни цели, 
жизнени проекти, култури и алтернативи в училищната общност” (Т. Дронзина, Я. 
Такева, 2012). 

Извод: Празниците са дотолкова „градиво” на „училищната атмосфера”, 
доколкото са представителни за училището и учителите. Компонента – 
хедонистичност остава неразбираем и неприемлив за учителите. 

В своя празничен календар, училището следва да открои училищните 
празници от останалите, защото именно те са онези, които оформят неговия облик и 
са част от неговия престиж. Училищен празничен календар, изграден върху нов 
модел, ще бъде сред индикаторите на добре организираното, а това означава - 
успяващото училище. Училищният празник е атрактивният му медиатор, защото го 
представя като обичано училище. 

Нов подход е необходим в организация и провеждане на училищни празници 
по модел, при които фазовата им пулсация е нормализирана, а чрез използване на 
метода „монтаж на атракциони” се осъществи баланс между представително и 
хедонистично, и училищния празник се превръща в център на събитийната 
наситеност в живота на ученика.  

Училищният празник е сложен художествено-възпитателен комплекс. Той 
актуализира пред обществото ценността познание чрез свои уникални, в динамиката 
на социалния и културния живот, образци и модели на празнично поведение, 
въплътени в система от атракциони.  

Понятието „атракцион”, авторът му натоварва смислово като „единица за 
измерване на въздействието в изкуството” (С. Айзенщайн, т.1,). Прави това в 20-тите 
години на 20 в., когато терминът „монтаж” не е станал още популярен. „Монтажът на 
атракциони”, според него е „съчетаването на единиците въздействие в едно цяло” 
(С. Айзенщайн, т.1,). 

В ранните си творческо-аналитически статии, знаменитият кинорежисьор 
споделя, че разглежда атракциона като „основен материал на театъра” (С. 
Айзенщайн, т.2,), в който „като решаващ елемент се издига зрителят, и като се 
изхожда от това, се прави първи опит за организиране на въздействието и за 
привеждане на всички разновидности на въздействие върху зрителя сякаш към 
еднакъв знаменател” (С. Айзенщайн, т.1,). 



About the School Celebration Calendar 

67 

Поради опасността от спекулативно тълкуване, Айзенщайн пояснява, че 
атракционът няма нищо общо с “трика” и излага разбирането си, че „трикът е 
завършено постижение в сферата на определено майсторство (предимно в 
акробатиката), само един от видовете атракциони при съответно негово поднасяне; 
в терминологичното си значение като нещо абсолютно, завършено в себе си – е 
пряка противоположност на атракциона, който се базира изключително върху нещо 
относително – върху реакцията на зрителя” (С. Айзенщайн, т.2,). Според автора  
принципът „монтаж на атракциони” предхожда, но се родее  с принципа на „идейно-
смисловия монтаж”.  

В училищния празник, принципът „монтаж на атракциони” се проявява във 
въздействащото почитане на ценност и събитие, чрез конструирането на избрани, 
въздействащи и извън композицията на празника елементи (атракциони), но с точно 
ориентиране към определен краен ефект. Това предполага точно проверено и 
многостранно обгледано въздействие върху различните сетива, основно на ученика. 
Използването на този принцип при структурирането освобождава училищния 
празник от потисничеството на самоцелността, на битуващата илюзорност и 
умозрителност. Той предполага действеност, като допуска при монтажа вплитане на 
цели „изобразителни откъси” и дори на някаква сюжетна интрига. Справедливостта 
изисква да признаем, че до сега атракционът е бил използван интуитивно от всеки 
опитен режисьор, но предимно в изграждането на „хармоничната композиция”. При 
структурирането на училищния празник, монтажът на атракционите следва да се 
изгражда не върху взаимното им противопоставяне или неутрализиране, а върху 
обоснованата им изява. В пулсиращо взаимодействие, в съответен момент на 
преден план се изявява онзи атракцион, който при дадени условия най-
непосредствено води към най-адекватна почит на ценността и събитието, най-пълно 
разкрива съдържанието, смисъла, темата и идеята на празника. Цел на този 
принцип е училищният празник да упражнява максимално въздействие върху 
празнуващата общност. Това предполага съобразяване на целта и смисълът на 
въздействието. Предполага да се реши какво да се покаже, т.е. какви средства да се 
подберат, така щото привеждайки ги в действие да доведат до определена система 
на въздействие.  

В това Айзенщайн вижда смисъла на принципа „монтаж на атракциони” при 
приложението му в театъра, а по-късно и в киното. Именно в това се състои главният 
смисъл в прилагането му при конструирането на училищния празник.  

Новият модел следва да удължава празничната фаза, но така, че тя да се 
композира в отделни части, които са различни по характер. Само една част от тях 
представлява върховия момент, т.е. – празничната кулминация на училищния 
празник. 

Такъв модел следва да е с нов поглед към възможностите за комплексно 
участие (с инициативи, дейности и разходи) на училищната общност към решаване 
на проблеми на училищната празничност, с цел превръщането ѝ в атрактивен 
училищен медиатор. 

Подходът при конструиране на празничното – „детство, поставено в центъра”, 
предполага празнично поведение, което заявява и на общностите, различни от 
училищната, че малките ученици са не само субект на грижи, но и обект на права. 
Идеен център на такъв нов модел на училищен празник следва да е радостта от 
познанието, от общуването, от творчеството и от порастването. 

За да проверим съотносимостта и приложимостта на факторите и 
характеристиките на един такъв модел към битуващия училищен празничен 
календар. проведохме анкетно проучване (2012), в което участваха 34 учители, 
разпределени, както следва: по пол – всички жени; по образование – магистри; 
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трудов стаж – над 15 години. Според местоработата: Благоевград – 18, София - 4, 
голям град - 2, малък град - 4, село - 6. (Виж в: А. Ангелов, 2014). 

Коментар на резултатите: 
1. Като ключов житейски преход във възрастов аспект са посочени 

празниците: „Откриване на учебна година”; „Ден на ученика”; „Край на учебната 
година”; „Ние вече сме грамотни!”. 

2. Нито един от посочените в листата празници не е определен за ключов 
житейски преход в социален аспект, дори с 50 % положителни отговори. 
Относително най-високи са резултатите за: „Откриване на новата учебна година”; 
„Край на учебната година”; „Ние вече сме грамотни!”; „Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост”.  

3. По отношение на уникалността на събитието за ученика, фаворити са: „Ние 
вече сме грамотни!”; „Откриване на новата учебна година”; „Ден на ученика”. 

4. Чувството за личен успех стимулират празниците: „Ние вече сме грамотни!”; 
„Край на учебната година”; „Спортен празник на училището”; „Международен ден на 
учителя”. 

5. Като празник, въплътяващ щастието (от познанието, от общуването и от 
порастването), учителите определят: „Ние вече сме грамотни!”; „Откриване на 
новата учебна година”; „Край на учебната година”. 

6. Весели, според емоционалната си окраска, биват определени следните 
празници: „Ден на ученика”; „Нова година”; „Баба Марта”; „Международен ден за 
защита на детето”; „Спортен празник на училището”; „Коледа”; „Ние вече сме 
грамотни!”; „Откриване на новата учебна година”; „Край на учебната година”; „Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост”.  

7. Като начало (край) на период, непосредствено свързан с познанието, 
категорично първенстват: „Край на учебната година”; „Ние вече сме грамотни!”; 
„Откриване на новата учебна година”. 

8. Учителите са категорични, че празниците, отдаващи почит на личност 
(събитие) с изключителен или значим принос за общността и нацията, са: „Ден на 
Ботев и загиналите за освобождението на България”; „Годишнина от обесването на 
Васил Левски”; „Ден на народните будители”; „Годишнина от Априлското въстание”; 
„Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”;  „Годишнина 
от Независимостта на България”; „Ден на освобождението на България от османско 
иго”. 

9. Малък е процентът на учителите, които вече се отнасят към училищния 
празник като към свободно време. Това те правят, когато празникът е включен в 
националния празничен календар, като, например: „Ден на освобождението на 
България от османско иго”; „Коледа”; „Нова година”; „Великден”; „Международен ден 
на труда”. 

Забележка: Макар и минимален процент, тревожи позицията на учители, които 
възприемат времето на такива празници, като: „Денят на народните будители”, 
„Патронен празник на училището”, „Юбилей на училището”, „Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост”, „Край на учебната година” и 
„Международен ден за защита на детето”, като свободно. 

10. Изненадва макар и малкият процент учители, които не откриват светския 
характер на празници като: „Ден на Ботев и загиналите за освобождението на 
България”; „Патронен празник на училището”; „Спортен празник на училището”; „Ние 
вече сме грамотни!”; „Край на учебната година”. 

11. Възстановената близост на училището с църквата, е вероятната причина 
единици от анкетирането да определят като празници с религиозен характер - Денят 
на българската просвета и култура и на славянската писменост, Патронният празник 
на училището и Краят на учебната година. 
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12. Като празник на цялата училищна общност, учителите определят:  
„Юбилей на училището”; „Патронен празник на училището”; „Ден на народните 
будители”; „Спортен празник на училището”; „Ден на българската просвета и култура 
и на славянската писменост”; „Откриване на новата учебна година”; „Край на 
учебната година”.  

13. Учителите са категорични в твърдението си, че следните празници са 
празник на нацията: „Ден на освобождението на България от османско иго”; 
Годишнина от Независимостта на България; „Ден на българската просвета и култура 
и на славянската писменост”; Годишнина от Априлското въстание; „Ден на Ботев и 
загиналите за освобождението на България”; Годишнина от обесването на Васил 
Левски. 

Забележка: Доминира празничната система на държавнотворния народ. 
14. Като демонстрация на степени на образователно постижение, биват 

определени следните: „Ние вече сме грамотни!”;” Край на учебната година”. 
15. Празниците, които се влияят от идеология и политика, за учителите са: 

„Ден на победата над хитлерофашизма  – 9 май”;  „Ден на Европа  – 9 май”.  
16. Равнопоставеност на участниците (ученици, родители, учители) в него, 

анкетираните учители откриват в ценността, която почитат следните празници: 
„Месец за защита на природата”; „Откриване на новата учебна година”; „Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост”; „Седмица на гората”. 

17. Почит към насилието, макар и единици, откриват при: „Ден на победата 
над хитлерофашизма”;  „Ден на Европа”; Годишнина от Априлското въстание; „Ден 
на Ботев и загиналите за освобождението на България”.  

Забележка: Отсъствието от тази класация на празниците: „Международен ден 
на жената” и  „Международен ден на труда” показва, че учителите или не знаят, или 
са отдали на забрава генезиса на празниците.  

18. Като предполагащи емоционално, интелектуално, финансово и физическо 
напрежение за цялата училищна общност, анкетираните учители, определят: 
„Откриване на новата учебна година”; „Край на учебната година”; „Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост”; „Юбилей на 
училището”; „Патронен празник на училището”.  

19. Пренебрежимо малък е броят на учителите, които определят тези 
празници като временно явление. Единственото изключение е празникът – 
„Международен ден без тютюнев дим”, който събира четвърт от гласовете. 

Необходими пояснения. В пулсиращата през последните десетилетия 
дискусия относно ценността, почитта ѝ, и, съответно, наименованието на някои от 
празниците на нацията, обществото ни добива съгласие Националният празник на Р. 
България, от „Ден на освобождението на България от османско иго” да се именува 
„Ден на възстановяването на българската държавност”, а Денят на българската 
просвета и култура и на славянската писменост да се именува на „Ден на 
българската писменост, просвета и култура”. Ние приемаме аргументите на 
патриотичната българска интелигенция и подкрепяме тази позиция, още повече, че 
тя е адекватна на девиза на Европейския съюз, като „Съюз на Отечествата”. Тази е и 
причината да предложим актуализация на имената на тези два празника на нацията, 
в битността им като училищни, а именно: „Ден на България” - 3 март и „Ден на 
българската писменост, просвета и култура” - 24 май. 

Досегашната практика сепарира и омаловажава ролята на бащата като 
родител, както и на „значимите други” за малкия ученик. Фаворизира се ролята на 
майката и жената. Това е несправедливо и погрешно. Като прибавим към това и 
фактът за доминиращата позиция на жените в образователната система, като цяло, 
можем да определим сегашното състояние като дискриминиращо другия родител. 
За преодоляване на тази несправедливост, като начало, следва да се започне с 
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утвърждаването на празника - „Ден на родителя”. За училищните общности, с 
доминиращ брой християни, празникът следва да се случи на 21 ноември. 

Особената значимост и уникалност на училищния празник „Ние вече сме 
грамотни!”, в който, сякаш, е синтезирана цялата мисия на началната степен на 
училището, предполага празнична почит, която се прави само веднъж в живота. Ето 
защо, с предложения модел се удължава празничната фаза, но така, че тя да се 
композира в отделни части, които са различни по характер. Само една част от тях 
представлява върховия момент – празничната кулминация на училищния празник, 
т.е. празникът се разполага в седмица, а нашето предложение е да бъде назован - 
„Ние вече сме грамотни! - седмица на грамотността”. 

Извод: В резултат на изложеното до тук, празничният календар на 
българското училище, добива следната структура: 

1. Училищни празници: 
Откриване на новата учебна година - 15 септември; 
Ден на народните будители - 1 ноември; 
Ден на родителя - 21 ноември; 
Ден на България - 3 март; 
„Ние вече сме грамотни!” - седмица на грамотността; 
Ден на ученика; 
Ден на българската писменост, просвета и култура - 24 май; 
Юбилей на патрона на училището; 
Юбилей на училището; 
Завършване на образователна степен. 
Забележка: 1. Тържественият акт при завършването на първи клас е 

компонент на празничния комплекс - „Ден на българската писменост, просвета и 
култура - 24 май”. 2. Абитюриентският бал е компонент на празничния комплекс – 
„Завършване на образователна степен”. 

2. Събития, почитани празнично от училището 
2.1. Обществени: 

Ден на Съединението – 22 септември; 
Годишнина от обесването на Васил Левски -19 февруари; 
Годишнина от Априлското въстание - 20 април; 
„Ден на Европа” – 9 май; 
Ден на Ботев и загиналите за освобождението на България – 2 юни. 

2.2. Циклични - свързани с календарно-обредна система на 
различните вероизповедания. Доминира празничната система на 
държавнотворния народ. 

2.3. Еднократни - свързани със здравната, техническата и 
спортната дейност, с книгата, информационните технологии науките и 
изкуствата. 

Извод: Резултатите потвърждават възможностите на прeдлагания модел за 
успешна приложимост. Новото българско учителство приема предложения подход, 
при който празникът прави ученика значим в ключовите му житейски преходи, 
балансира представителното с хедонистичното, чрез нормализиране на 
пулсиращите му фази и превръща училищният празник в атрактивен медиатор на 
успяващото училище.  
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Abstract: This article aims at revealing the essence of the issue of functional literacy 
within a broad social and educational context. The stress is put on the need for purposeful 
pedagogic activities for the formation and development of functional literacy in pupils of the 
elementary school age. The issue of the increasing functional illiteracy among minority 
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От теоретична гледна точка проблемът, свързан с формирането и развитието 
на функционалната грамотност на учениците в началния образователен етап до 
голяма степен е провокиран в резултат на редица направени изследвания в рамките 
на последната четвърт на 20 век. Те са свързани основно с проблемите на 
образованието, като значителна част от тях са пряко отнасящи се именно към 
явлението, известно с названието „функционална грамотност”. Битуващите 
проблемни ситуации в образователната ни система са толкова важни за 
разрешаване, поставени на вниманието на учени от различни научни сфери като 
философи, психолози, педагози и др., колкото и  изтъкнатият по–горе случай с 
термина функционална грамотност. (Л. Перминова,1999: 27) 

В съдържателно отношение функционалната грамотност включва в основната 
си същност умения, отнасящи се до овладяването на двете дейности в училище, без 
които е невъзможно по – нататъшното развитие на човека, а именно – четенето и 
писането, четенето на текстове с разнообразна съдържателна насоченост, 
овладяването на умения за четене с разбиране на прочетената информация, 
свободното изразяване на мнения и идеи в устното общуване, извършването на 
елементарни аритметични действия, формирането на компетентности за правилно 
боравене с различни книги и пособия, като речници, справочници, енциклопедии и 
др., овладяването на познания по отношение на изучаваните естествени и 
хуманитарни науки, овладяването на полезни и важни за човешката личност 
подходи и методи на обучение, чрез които е невъзможно постигането на лични и 
професионални цели в съвременното общество, науката и кариерното израстване 
на човека. (Пак там: 27 – 28) 
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 Функционалната грамотност представлява „способността на човека да 
решава стандартни житейски задачи в различни сфери на дейност на основата на 
предимно приложни знания”. (Пак там: 28) 

Поради тази причина и обучението в начална училищна възраст започва най–
напред с овладяването от учениците на знания предимно за четене, писане и 
смятане . В основата на образователния процес стои именно терминът „грамотност”. 
Той е с гръцки произход и е въведен от Цицерон, който  е нарекъл по този начин 
образования човек. Според него грамотни са били всички онези, „които са умеели да 
четат  на латински език”. (Г. Бижков и колектив, 2007: 7) 

 Малко по–късно се обособява и мнението на реформаторите, според  които 
грамотни хора са тези, „които могат да четат и пишат на родния си език”. (Пак там: 7) 

 През 20 и 21 век все още в пространството продължава да витае 
становището, изречено от реформаторите, че „грамотни са всички онези лица, които 
могат да четат и пишат на родния си език. Тази грамотност много често се нарича 
традиционна, прагматична и функционална”. (Пак там: 7) 

 В новите, по – съвременни издания на Българския тълковен речник, терминът 
„грамотност” се разглежда по следния начин: 

1. „Умение да се чете  и пише. 
2. Свойство, изразено с прилагателното „грамотен” – „грамотно 

съчинение”. (Пак там: 7) 
Другият термин „грамотен” в речника е обяснен като: 
1. „Умеещ да чете и пише. Умеещ граматически правилно да пише и говори. 
2. Несъдържащ граматически  и стилистични грешки, изпълнява своята 

работа с познаване”. (Пак там: 7) 
И в двата термина акцентът се поставя върху изграждането у учениците в 

началните класове на уменията да четат, пишат и говорят. Тоест, правилно да 
използват книжовния български език в устна и в писмена форма. 

На грамотността като термин ЮНЕСКО дава следното определение  през 50 – 
те  години на 20 век: „ съвкупност от умения, включващи  четене и писане, 
възприемани в техния социален  контекст”. (Пак там: 7) 

Отново през погледа на ЮНЕСКО, терминът „грамотен” е разгледан  с  още  
едно  значение, а именно: „грамотен е този, който може да прочете и напише кратък 
елементарен текст на тема, свързана с ежедневието, може да разбере прочетеното 
и написаното”. (М. Георгиева и колектив, 2005: 9) 

Грамотността в посочените цитатни извадки се свързва главно с потребността  
на човека от познание, ограмотяване, обучение в четене и писане, за да може на 
базата  на овладените учебни знания и формирани граматични  компетентности да 
изрази свободно мнението си по конкретно поставен въпрос. 

В „Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 
(2014–2020 г.)” за пореден път по мнение на ЮНЕСКО грамотността е разгледана 
като „способността на човека да идентифицира, да  разбира, да интерпретира, да 
създава, да обменя, да общува, да изчислява, като използва отпечатани и написани 
на ръка материали, свързани с различни видове контекст”. (Национална стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.) – www.strategy.bg: 3) 

От особена важност за ученика е да се обучава, да трупа знания и умения 
през целия си съзнателен живот, за да може в резултат на усвоените знания да 
участва пълноценно в обществения живот. 

За целите на посочената стратегия, с понятието грамотност следва да се 
маркира предимно езиковата грамотност. В нейната същност  пък дълбоко 
залегнала е четивната грамотност. Тя се свързва предимно с уменията за четене и 
писане. Наред с тях обаче, се прокрадват помежду им и други две не по – малко 
важни умения, а именно за слушане и за говорене. (Пак там: 2) 
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Грамотността е фундаментът на формирането и развитието на личността на 
човека. Без грамотност, без знания, човешката екзистенция  е немислима. За  да 
бъдеш част от  обществения живот, за да имаш социални контакти, които да те 
удовлетворяват и за да постигаш житейските и професионалните си цели, е нужно 
да бъдеш достатъчно грамотен. Необходимо е и това да можеш да си служиш 
свободно със словото и да умееш да разбираш смисъла на различна по съдържание 
текстова информация.  

В тази връзка през 50–те години на 20 век с идеята да се сведе до минимум 
неграмотността  сред хората по света, започва все по – сериозно да се говори за т. 
нар. функционална грамотност. 

За ЮНЕСКО „функционално грамотен е този, който може да участва в 
дейности, в които грамотността е условие за ефективно функциониране на неговата 
група и общност и която му дава възможност да ползва четенето, писането и 
смятането за своето усъвършенстване и  за развитието на  общността”. (Пак там: 4) 

В същността на грамотността е дълбоко залегнало формирането на умението 
у човека да чете, да пише, да смята, да общува свободно с хората в обкръжението 
си и с увереност да се включва в колективни дейности на базата на натрупаните до 
момента от него знания. 

Другият  термин,  отразяващ неграмотността сред предимно по–възрастните, 
както и сред представителите на етническите малцинства, именуван като 
функционална неграмотност се възприема като „невъзможността на един отделен 
човек да използва печатното слово, да може да чете написан текст и да разбира 
съдържанието му”. (Г. Бижков и колектив, 2007: 8) 

На този етап  функционалната грамотност се превръща не само в 
педагогическо и културно явление, но започва да добива характера и на социално – 
икономическо понятие, от което се определя успешната социализация на всяка 
човешка личност в обществото. (Пак там: 8) 

Интересът към проблема за неграмотността се пробужда още след  50– 
години  на 20 век. В основата на разглеждания проблем се отнася  разрешаването 
на сформираното отношение между грамотни– неграмотни  хора. За 
преодоляването на неграмотността сред населението са нужни крути мерки, които 
да намалят до минимум тревожните данни от провеждани в тази посока проучвания. 
Изключително плашещи  са последствията от твърде ниските нива на грамотност. 
По повод това, в редица актуални документи с достоверна информация на 
европейските  институции  с безпокойство се споменава, че „явлението 
неграмотност съществува във всички страни на света, като 960 милиона души са 
засегнати  от  това бедствие”. (М. Мандева, 2015: 18) 

За справянето с подобна ситуация „се цели преди всичко масово усвояване на 
графичната система на езика, както и на техниката за четене и писане”. (Г. Бижков и 
колектив, 2007: 8) 

От тази внедрена идея като предложение за овладяването на осезаемо 
разрастващата се неграмотност, се полагат основите на нейната противоположност, 
известна с названието „функционална грамотност”. 

Постепенно през 70–те години на 20 век се стига до дедукцията, че 
съществува пряка връзка между функционалната грамотност, културното и социално 
развитие на хората. (Пак там: 8) 

Говорейки за функционална грамотност, няма как да не обърнем внимание на 
следните видове грамотност, описани от Националната стратегия. Те са: 

1) базова грамотност – тя включва при учениците уменията за ченете и 
писане; 
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2) функционална грамотност – към нея се отнасят обособените умения за 
използване на четенето и писането с идеята за пълноценната реализация на 
учениковата личност в обществото; 

3) комплексна грамотност – в нейната основна същност е включена 
изградена компетентност за създаване, разбиране, тълкуване и поставяне на 
критическа оценка на конкретна писмена информация.(Национална стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.) – www.strategu.bg: 6) 

Функционалната  грамотност представлява и необходимостта на човека да 
бъде в състояние да приложи  знанията си в реалността, чисто практически. 

При  учениците този тип грамотност им дава шанса да прилагат знанията и 
уменията си в разнообразни познавателни ситуации. Предвид наученото до момента 
и формираните интелектуални компетентности, е необходимо началните ученици да 
намерят адекватно решение на поставения пред тях учебно – познавателен  
проблем. От  това как  ще подходят към разрешаването на съществуващия вече 
казус, зависи колко умело успяват да приложат наученото от училище в реалната 
действителност. 

Формирането и възпитаването на функционална грамотност започва още в 
начална училищна възраст. В рамките на тази образователна степен – началната 
„под понятието функционална грамотност ще се разбира способността на личността 
да открива, подбира, извлича, анализира и синтезира  информация  от различни по 
своя характер източници  и  да  я  използва  за  създаване на текст в зависимост  от 
конкретния контекст за постигане на дадена цел”. (Пак там: 5) 

При  учениците  в  началните класове, обособяването на функционалната 
грамотност се  поставя най–напред от гледна точка на това умеят ли да маркират, 
да отделят основната информация в прочетения текст. На второ място пред тях се 
поставя и задачата да се  провери  до  каква  степен  са  способни с оглед на 
прочетеното да формират своя концепция, за да я претворят в собствен творчески  
текст. 

В  резултат  на  редица  проведени  проучвания  и изследвания се стига до 
извода, че сериозни затруднения българските ученици срещат при писането на текст 
под диктовка. Допускат се груби  правописни и пунктуационни грешки, което само по 
себе си говори за  проблеми  с грамотността на подрастващите  още  в самото 
начало  на обучението. Достатъчно грамотният  ученик трябва да може да пише 
правилно, когато  му  се  диктува  непознат текст. Предполага се, че в началния етап 
на обучение, той е овладял основните правила в правописно и пунктуационно 
отношение и умее да ги прилага на практика в процеса  на работа. 

Незадоволителните  знания в  граматично отношение водят след себе си 
поредица от негативни последици и затруднения при част от учениците с подобни 
пропуски в знанията. 

Друг не по – малко сериозен проблем, на който се натъкват учителите в 
училище е неумението на учениците да разсъждават по зададен въпрос, да изразят 
своя мироглед на поставена пред тях задача със свободен, отворен отговор. 

Това пък е съвсем очевиден показател за неспособността на значителна част 
от началните ученици да проявяват креативност, да провокират въображението си 
да формира идеи, които да намерят отражение в поставения за отговор въпрос или 
във формулираната тема, изискваща израз на лична позиция по нея. 

Върху  описаните  затруднения,  срещащи се при  учениците,  би  било редно 
да  се  обърне  внимание както от страна на учителите, така и от страна на 
родителите и да се потърсят алтернативни варианти за отстраняването  им. И както 
се казва в поговорката „Желязото се кове докато е горещо”, така и проблеми от 
подобно естество са преодолими, ако се наблегне на тях своевременно, докато все 
още са в зародиш, преди да са се задълбочили сериозно. 



The Issue of Functional Literacy of Pupils in Educational Space of the Elementary School of Nowadays 

76 

Като основни дефицити в образованието в началното училище се отчитат 
следните: 

1) „обучението у нас е ориентирано към запаметяване и възпроизвеждане 
на информация и не допринася за формиране на умения за четене, разбиране, 
осмисляне и използване на писмен текст за постигане на конкретни цели; 

2) обучението не предоставя овладяването на модели как да се учи, как да 
се подхожда при решаване на определен проблем; 

3) въпреки прилагането на много иновативни подходи в училищата все 
още се приоритизира оценяването на количество знания, а не усвоените умения и 
компетентности” (Пак там: 12) 

Изтъкнатите  в цитата дефицити са огромна пречка за правилното развитие на 
учениковата личност като функционално грамотен гражданин. 

С оглед на приетото през 1978 г. определение за функционалната  грамотност  
за пореден път от страна на  ЮНЕСКО  се  приема твърдението, че „функционално 
грамотен е този, който може да участва в дейности, в които грамотността е условие 
за ефективно функциониране на неговата група и общност и която също така му 
дава възможност да използва  четенето, писането и смятането за своето 
усъвършенстване и за развитието на общността”. (М. Георгиева, 2005: 11) 

Предвид разгледаните до момента определения, давани от ЮНЕСКО за 
същността на функционалната грамотност, няма как да не отбележим, че развитието 
на ученика още от ранна  възраст  е  пряко свързано с това, попадайки в училище: 

1) да успее да се социализира към училищната среда и ученическия 
колектив; 

2) да овладее правописа и пунктуацията, за да бъде достатъчно грамотна 
личност, която с времето и процеса на обучение ще развива компетенциите си в 
избраната от него област; 

3) да учи  редовно уроците си по учебните предмети, включени в учебната 
програма, за да не изостава с материала, за да не губи връзката между отделните 
уроци, за да не понижи успеха си и това на свой ред да породи поредица от 
трудности за обучаващия се в по–нататъшния му процес на обучение; 

4) да внимава в часовете, да съсредоточи вниманието си върху 
тематиката на уроците, с които учителят го запознава по изучаваните по програмата 
учебни предмети; 

5) да се стреми да учи уроците си с разбиране, а не да наизустява 
материала, без да е наясно за какво точно става дума в поместените в учебниците 
урочни теми; 

6) да проявява активност в извънкласните дейности, провеждани от 
учителя и  училищното ръководство; 

7) да насочи вниманието си към любимия за него учебен предмет, към 
който има видими наклонности, за да усъвършенства  познанията  и  уменията си и 
да се развива и  твори  все така с  увереност и ентусиазъм. 

В периода на началното ограмотяване приоритетна дейност при учениците е 
основно говоренето и слушането. Наред с него, започва активизиране в учебния 
процес и на останалите две дейности – четене и  писане. Чрез тях се поставя 
началото на процеса на овладяване на писменото общуване. (Т. Власева, 2003: 52) 

 Така очертаните параметри на ограмотяването, насочват вниманието ни към 
това този процес да се приеме и определи като „вид функционална грамотност, в 
чиято система слушането и говоренето, четенето и писането се формират не като 
елементарни умения, а като взаимосвързани комуникативно – речеви практики”. (Пак 
там: 52) 

Овладяването на компонентите – слушане, говорене, четене и писане са в 
основата на грамотно формираната личност. Още в древни времена, когато 
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грамотността е  „прохождала” между хората в различните страни по света, почитан и 
уважаван е бил най– грамотният от всички. Той е обучавал и възпитавал 
възпитаниците си в духа  на  строга  дисциплина и  уважение към учителя и учебния 
процес. Будел е особен респект у тях с  мъдростта, знанията си, с ораторските си 
способности, с възпитаването на важни за тях ценности, с наставленията, които им е 
давал да учат за знания, защото те правят човека образована и достойна за 
уважение личност в истинския смисъл на думата. Поради тази причина и изпитите, 
които учениците са полагали не са били никак леки. В основата на същинския 
ограмотителен период от първи клас до завършването на началния курс са 
поставени учителят, който е  първоизточникът на знания  за малките ученици  и  
учениците, които в обучително–ограмотителния етап са под прякото наставничество, 
ръководство и опека на учители и възпитатели.  

Съвсем основателно се приема, че за функционалната грамотност „може да 
се говори тогава, когато четенето и писането се владеят като самостойни практики 
със съответна мотивация за употреба на писмото и естествено се интегрират в 
системата на социалното поведение на индивида в различни сфери на дейност”. 
(Пак там: 53) 

Усвоявайки ученикът двете техники – четивна и писмена, се вписва в групата 
на вече грамотните хора, учи се да разбира прочетеното и да прилага знанията си в 
писмен вид чрез отговор на поставен въпрос от учителя, или чрез писането на 
свободен текст по конкретно  формулирана тема от типа съчинение, преразказ,  
описание  на пейзаж, на случка по нещо преживяно и др. 

Функционалната грамотност може да се разбира като повишаване равнището 
на знания и умения на ученика да чете и пише в резултат на потребността на 
учащия се да си служи със словото. Развитието на комуникативно– речевите умения 
на подрастващите, както и на съвкупността от правописно–пунктуационните правила 
в родния език, им позволява да бъдат активни участници в обществения и културния 
живот на обществото. Тази активност спомага за осигуряване на развитието им като 
пълноценни личности с натрупани знания, компетенции и опит. Функционалната 
грамотност в този динамичен свят, в който живеем, изпълнен с иновации, означава и 
стремежът на човека към последователно, непрекъснато образование. Това като 
резултат след себе си води до повишаване равнището на интелектуалните му 
способности, както и непрекъснат процес на обновяване на знанията. В развитието 
си,  личността следва да се стреми да бъде винаги в крак с новата, различната 
информация, която ѝ дава полезни познания в разнородни познавателни области. 
Надграждането на предишни знания и новите, усвоени в обучението, наред със 
запознаването им със съвременните информационни източници, спомага за 
духовното, интелектуалното и нравствено извисяване на човека. 

Съвсем основателно е да се изтъкне, че функционалната грамотност включва 
в същността си и компютърната грамотност. Особено сега, във века на все  по–
масово разпространените в глобално отношение компютърни и информационни 
технологии, ограмотяването на учениците е немислимо без тях. Те позволяват в 
процеса на обучение учебната информация не само да се възприема слухово, но и 
да се визуализира нагледно, за да се асимилира по–добре от учениците. Тогава, 
когато съдържанието на определен урок е пренаситен с информация, с нови за тях 
думи, които го правят трудно разбираем, учителят с помощта на компютъра е в 
състояние да улесни безпрепятственото възприемане на неразбираемото в 
учебника съдържание по разглеждания в часа урок. 

В контекста на казаното по-горе може да се обърне внимание на друг също 
важен факт, отнасящ се до правилното формиране и личностно израстване на 
ученика, а именно – обособяването на неговата функционална компетентност. 
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Основополагащ фактор за адекватната социална реализация на личността е 
изграждането на функционалната ѝ компетентност. Характерно за нея е, че „се 
проявява чрез успешното прилагане на знанията, уменията и отношенията”, 
овладени по време на заниманията по роден език в училище, с идеята да се 
приложат „в ситуации от реалния живот”. (Е. Миланова, 2013: 557) 

За развитието на функционалната компетентност фундаментално значение 
има обособяването на умения при учениците в началните класове да бъдат в 
състояние да боравят в учебната си практика с разнообразни по съдържание 
текстове. Този вид познание им дава възможност „бързо и ефективно да обработват 
многообразието от информация, с която се сблъскват в своето всекидневие”. (Пак 
там: 557 – 558) 

Не бива да игнорираме и факта, че е от изключителна важност текстовете, 
чрез  които учениците изпълняват едни или други учебно–познавателни задачи, 
поставени пред тях по време на заниманията по роден език, да бъдат  насочени към 
това да „отразяват многообразието в ситуации, в които съвременният млад човек 
решава проблеми и предприема конкретни действия, носейки съответната 
отговорност”. (Пак там: 558) 

Функционалната компетентност се състои от четири на брой компетентности, 
които са пряко обвързани с функциите на  езика. Те са: 

1) знания за идеационната езикова функция, чрез които се позволява  на 
ученика като личност да интерпретира смисъла на информацията от гледна точка на 
натрупания към настоящия момент житейски опит; 

2) знания за манипулативната езикова функция, които дават възможност 
на ученика да въздейства на заобикалящата го среда; 

3) знания за евристичната езикова функция – към тях най–общо се 
вписват езикът като средство за общуване и дообогатяване на човешкото познание, 
от една страна, а от друга страна, се разглежда езикът като потребност за учене, 
преподаване, комуникация между хората, както и за разрешаването на проблеми; 

4) знания за имагинерната езикова функция – към този тип знания се 
включва езикът като средство за стимулиране на въображението, с идеята за 
изграждането на въображаем, приказен, вълшебен свят и езикът, като втора 
отправна точка, свързващ се с обогатяването на съществуващия, реалния свят, и то 
„чрез различни  фигури на  речта, поезия, приказки, шеги и други  подобни”. (Пак  
там: 560– 561) 

Грамотността е феномен, който човекът изучава през целия си съзнателен 
живот. Поради това чрез четенето и формирането на четивната компетентност, 
учениците се запознават с богатството и красотата на езика. Процесът на четене 
способства за развитието на въображението и разгръща до голяма степен 
творческия  потенциал на  обучаващите се. Четенето на художествени произведения 
разкрива пред малките творци един тайнствен, непознат, магичен свят, в който 
веднъж попаднали мислите им се реят на воля във фантазни ситуации, които са 
плод на богатото им въображение. 

Четивният процес „не се осъществява и не остава само в рамките на 
възприемането на постъпващата информация. В оперативното поле прочетеното се 
подлага на обработка”. (Г. Бижков и колектив, 2007: 18) 

Подравнищата на формиране на читателската компетентност са следните: 
1. Първо подравнище – разглежда се като изграждане на способност за 

съотнасяне на отделните части в текста към онова, което те означават. Този тип 
съотнасяне може да бъде назовано и с термина понятийност, тъй като в текста 
конкретни думи са посочени с ранг на понятия. 
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2. Второ подравнище – в основата си включва формиране на 
компетентности за трансформиране на дадена последователна подредба от думи и 
изречения в едно цяло. 

3. Третото подравнище е с различни съдържателни особености за 
различните типове текст (по–конкретно са посочени художествен  текст  и  
информационен  текст). (Пак  там: 17– 18) 

При художествените текстове третото подравнище може да бъде именувано и 
с термина сюжет, който на свой ред представлява съвкупност от разнообразни 
ситуации, вплетени в съдържателната основа на текста. 

За информационните текстове при това трето подравнище е характерен т. 
нар. аналогичен процес. Той се означава и с термина „силогизъм”. Това ще рече, че 
на базата на „последователно формулирани съждения се прави умозаключение”. 
(Пак  там: 18) 

Изграждането на читателска компетентност на личността на ученика е 
продиктувана от необходимостта да участва активно както в училищния, така и в 
обществения живот. За тази цел е нужно „изграждането на умението за влизане в 
читателска общност на основата на потребността от социален живот на всеки един”, 
както и наличие на достатъчно добре „развитото умение за четене с разбиране 
(функционална грамотност”). (Пак там: 20) 

Двете дейности, които се намират в основата на ограмотяването– четене и 
писане имат огромна значение от гледна точка на положителното влияние, което 
оказват върху „цялостното интелектуално и социално развитие на детето”. 
(Е.Василева, 2004: 68) 

Е. Василева  „разглежда дейностите четене и писане като „форми на 
символната комуникация, предполагащи наличие на внимание, възприятия, памет, 
асоциации с вече натрупани знания, отнасящи се до конкретен контекст”. С помощта 
на символната комуникация децата се учат да правят връзката „с външния свят и да 
въздействат на вътрешния си чрез собствените си мисли и чувства”.(Пак там: 68) 

Формирането на функционалната грамотност е процес, който започва най–
напред от семейството, след това преминава през училището и накрая се стига до 
личностната реализация на индивида. (Г. Бижков и колектив, 2004: 46) 

От гледна точка на средата – семейна или училищна, в която се развиват 
уменията за четене на 9–10–годишните ученици, биха могли да се направят 
следните обобщения: 

1. Формирането и развитието наумения навици за четене е задача, 
поставена на първо място пред семейството. Водещият фактор е семейната среда. 
Родителите са ключовите фигури, които подпомагат развитието на детето като 
личност още от ранна възраст. 

2. За началния учител е изключително важно да има яснота по отношение 
на готовността на малкия ученик за обучение, за адекватното му вписване в 
образователния процес. Комуникацията между учители и родители е извънредно 
важна. Родителите са длъжни да информират началния учител по отношение на 
това какви са и до каква степен са формирани у детето познавателните му 
компетентности на ниво грамотност, речево изразяване, познания, отнасящи се до 
изграждането на елементарни математически представи, знания за околната среда, 
наклонности на детето към определен вид дейност като рисуване, четене, пеене, 
смятане и др. 

3. Налице е пряка зависимост между „четящи родители и четящи деца”. От 
отношението на семейната общност към четенето зависи и отношението на детето 
към този процес. 

4. Четивните умения на ученика зависят и от средата, в която детето 
пребивава. Тя на свой ред се свързва със следните характерни особености: 
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„а) възможностите на семейството да доставя книги на детето, както и 
възможностите на училището да доставя книги на учениците си; 

б) възможностите на семейството и училището да осигурят компютри на 
детето; 

в) възможностите на училището и семейството да намерят полезно 
приложение на телевизионните предавания в процеса на ограмотяването на 
детето”. (Пак  там: 46 – 47) 

В обобщен вид характерните особености на функционалната грамотност 
могат да бъдат представени по следния начин: 

1. Функционалната грамотност е начално, базово ниво за формирането на 
навика за четене, писане или обобщено казано – ограмотяване на учениците в 
начална училищна възраст. 

2. В съдържателно отношение тя е насочена към разрешаването на 
учебни и житейски казуси. 

3. Овладяването на основите на функционалната грамотност от 
учениците, съвместно с натрупаните знания, умения и навици за прилагане на 
усвоените компетенции в практиката, подпомагат развитието на въображението и 
творческата им активност за създаване на собствени текстове на базата на 
осмислени идеи, взети от изучени художествени произведения. 

4. Функционалната грамотност се възприема още и като способността на 
човека да намерят приложение всички онези постоянно придобивани знания, умения 
и навици, с цел разрешаване на  многообразието от житейски задачи в различни 
сфери от човешката дейност, общуването и социалните умения. 

5. За функционално грамотна личност се приема тази, която в резултат на 
солидната си граматична подготовка, познания, изградени компетентности и опит, е 
в състояние да действа в съответствие с обществените ценности, очаквания и 
интереси. 

6. Към характерните особености на функционално  грамотния ученик, в 
обобщен вариант може да бъдат отнесени по–конкретно следните: знания, умения 
за прилагане на тези знания, добити чрез опита на ученика, проява на 
самостоятелност при решаването на задачи с познавателна насоченост, формирани 
умения за безпроблемна социализация към съответния колектив, успешно вписване 
в него в следствие на проявените от негова страна интелектуални способности, 
творчески потенциал, съдържание на комуникативност и диалогичност с всички 
участници в групата или ученическия колектив, част от който е и самият той. 
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Abstract: Productive learning in the educational environment requires students to 
participate in consciously active creative process that stimulates mental activities. 
Problematic situations are often referred to as one of the most optimal means to achieve 
this goal. The process of resolving problem situations in math is characterized by a set of 
activities that make up the system of mental and practical operations as hypothesized 
prominent place. 
Keywords: problem mathematical problem situation, a situation of speculation 

 
Съвремието се побира в рамките на едно модерно хилядолетие, в което 

обществено-социалната среда се развива и разширява своите изисквания към 
отделния индивид, а училището отдавна е надхвърлило ролята си на 
информационно хранилище. Днес съществуват множество източници на знание, 
които излизат далеч от класната стая. Те налагат една от основните функции на 
образователния процес, даването на информация, да се измени в тълкуване на вече 
получена, но неясна такава. Това изисква възникването на нов тип съвременно 
обучение, което да развива менталния потенциал на учениците посредством 
огромния поток от знания.  

Когато се говори за съвременно обучение става въпрос за развиваща, 
креативна и в голяма степен мисловна учебно-възпитателна дейност, която да 
създава не консуматорски, а градивни, творчески личности. От тук се поражда 
тенденция  за промяна, непосредствено поднесените, готови, знанията да започнат 
да се усвояват самостоятелно, по евристичен път.  

Математическо обучение вече не е насочено единствено към овладяване на 
определени ситуации от математически тип, то се стреми да научи учениците да 
прилагат овладените математически знания във всякакви житейски ситуации. 
Осъществяването на тази цел се постига чрез предлагането и решаването на 
проблемни ситуации. 

Преведени на езика на математиката проблемните ситуации се превръщат в 
математически проблеми или още в математически проблемни задачи. В 
обучението по математика в началните класове голяма част от задачите се решават 
върху основата на вече изучени правила. Значението на тези стандартни правила се 
състои в това, че те ориентират ученика в отношенията между обектите, чрез които 
ще се намери решението. Ако е известно какви връзки са необходими при 
решаването на конкретна задача, това не води до ново откритие. Процесът е 
алгоритмизиран и води до бързо и точно намиране на отговора. Проблемните 
ситуации предотвъртяват този процес и принуждават учениците да използват 
научените правила в непознати и  нетипични ситуации.  С помощта на съвкупност от 
методи проблемните ситуации се решават, което позволява да се разгърне пълният 
потенциал на математическото знание като се овладеят  психологията и 
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технологията на  прилагане на информация от математически тип в различни по вид 
ситуации. 

Решаването на проблеми, което се използва в математическата 
образователна дейност се отнася до процес, при който учениците се сблъскват с 
проблем- въпрос на който не могат веднага да отговорят или за решаването , на 
който да приложат готов алгоритъм. Ето защо те трябва да прочетат проблема 
внимателно, да анализират дадената информация и да изследват  собствените си  
математически знания, за да видят могат ли да изградят стратегия, която ще им 
помогне да намерят решението на съответния проблем. Процесът изисква 
реорганизация на съществуващите идеи и появата на нови в процеса на работа на 
учениците.  

За разрешаването на една проблемна ситуация ключово значение има 
откриването на новото,неизвестното. 

В.Окон смята, че достигането до проблема или разбирането на проблем, 
поставен от друг,е изходен пункт за процеса на самостоятелно мислене. Разбира се 
проблемът трябва да е добре подбран и свързан с потребностите на индивида, така 
че у него да се породи желание за разрешаването му. 

Според М.Махмутов постановката на проблема включва анализ на 
проблемната ситуация,осъзнаване същността на затруднението, словесно 
формулиране на проблема. 

Проследявайки решаването на проблема Б.Минчев обръща внимание, че във 
формулираният проблем в значителна степен се съдържа посоката и възможното 
качество на решението. 

По въпроса за решаване на проблемни ситуации в учебно-възпитателна среда 
работят редица автори. Много от тях създават общи модел за решаване, 
характеризиращи се с определени етапи. Пример за общо решаване на проблеми е  
моделът на  Дж. Брансфор ИДЕАЛ:  

1. Идентифициране на проблема. 
2. Дефиниране на проблема. 
3. Експедиране на проблема от различни гледни точки. 
4. Анализиране на възможните стратегии на решаване и тяхното 

прилагане. 
5. Ликвидация на съмненията относно получения отговор чрез проверка. 
Този модел за решаване на проблеми е с обобщаващ характер и може да се 

прилага при решаването на всякакъв вид математически проблеми. Подобни модели 
създават Д.Павлов, В.Окон, М.Махмутов, Х.Саймън и др. ( фиг. 1) 

Най-често употребяваният модел за решаване на дидактически проблемни 
ситуации в обучението по математика е този на Матюшкин.  Процесът на решаване 
на проблемни задачи Матюшкин разделя на четири етапа: 

1. Преобразуване условието на задачата. 
Процесът на решаване на една проблемна задача започва с преобразуването 

на нейното условие. С тази дейност ученикът цели  извършване на  анализ на 
задачата като актуализира всичките си налични знания,  които биха му помогнали да 
достигне до решението. По време на анализиране на проблемната задача 
решаващия я разкрива, че новите условия на действие изискват и нови методи за 
работа. Този първи етап позволява на учениците да се ориентират в собствените си 
възможности. Преобразувайки проблемната задача те разбират, че се нуждаят не 
просто от допълнителни знания,  но и от различни методи и подход към решението. 



Hypothesized in the Process of Solving a Mathematical Problem Situations 

84 

 
Фиг.1 

 
В следствие от дейността извършена през първия етап се открояват нови 

връзки и отношения между елементите в задачата, които не са посочени в 
условието. Този етап може да се определи като „закрито” решаване на проблема т.е. 
той не се повлиява от външни въздействия. 

2. Етап на зараждане на хипотези. 
Вторият етап от решаването на проблемната задача е свързан с издигането 

на хипотетични решения на проблема. Той за разлика от първия етап е „отворен”, 
което означава че решаващия задачата търси външни условия като далечни връзки, 
които по-рано са нямали пряко отношение към задачата. През този етап се появява 
необходимост от преструктуриране на проблема и използването на нови методи на 
решение, които да доведат до отговора. След преструктурирането на проблемната 
задача се появяват възможности за поставяне на хипотези, относно нейното 
решение, които до голяма степен да се доближават до търсения отговор. 

3. Реализиране на хипотезите и решаване на задачата. 
Реализирането на третия етап се осъществява чрез използването на някои 

операции за създаването на структури, чрез извършване на изчисления или 
построяването на система от доказателства, потвърждаващи хипотезата. 

4. Проверка на решението. 
За да се определи една проблемна задача като решена е необходимо това 

решение да се провери. Понякога истинността на решението се вижда още в 
процеса на доказване на поставената хипотеза, но в други случаи изисква 
специални методи за проверка. В някои случаи дори е възможно и провеждането на 
експеримент, за да се верифицира решението. 

Както се вижда, от посочените модели, изграждането на хипотези е един от 
ключовите етапи в процеса на решаване на проблемни ситуации. Това дава 
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основание издигането на предположения или още изграждането на хипотези да се 
определи като процес на хипотезиране. 

За решаването на една или друга проблемна ситуация с математически 
характер е необходимо оптимално съчетание на процесуални и когнитивни умения. 

Когнитивните умения, които се включват в решаването на проблеми са: 
 Разбиране на стратегиите; 
 Създаване на хипотези; 
 Предвиждане на резултата, който трябва да се получи; 
 Верифициране на хипотетичния резултат и достигане до правилния 

отговор. 
Хипотезирането в случая се явява ключово умение, което насочва решаващия 

към избора на подходяща стратегия. 
Процесът на съставяне на целенасочени предположения за 

фалсифицируемостта или верифицируемостта на съвкупност от данни и отношения 
се определя като хипотезиране. То цели откриването на междинни звена, които да 
хармонират по-далечната цел на математическата проблемна ситуация с наличните 
средства. Казано с прости думи хипотезирането представлява пътя от догадката до 
убеждението, то е акт на изграждане на прогнози и целеполагане.  

Като краен продукт на дейността хипотезиране се определя хипотезата. Тя се 
основава на факти и съществува до момента, в който налице е противоречие. 
Хипотезата е средство за придобиване на нови знания под формата на теоретични 
конструкции, тя е съчетание от общонаучни и конкретни взаимодействия. 

Хипотезата според С. Рубинщайн възниква, когато пред мисълта се постави 
въпрос, който възобновява изходната проблема. Р. Удуорт определя хипотезата 
като общо предположение, издигнато под формата на догадка, която подлежи на 
верифициране. П. Фрес свързва хипотезата с творческия процес, той я 
характеризира като творческа фаза на експерименталното мислене, чрез която 
изследователят си представя отношенията, които може да съществуват между 
обектите. И. Сидоренко дефинира хипотезата като форма на научно познание, което 
се основава на вероятностите за явления и процеси на основата на наличното у 
ученика научно познание. М. Мотко смята, че хипотезата задава направлението за 
осмислено изучаване на обектите. Тя може да се възприеме като форма на 
регулаторна система, регулираща когнитивната и практическа дейност. 

Основната функция на хипотезата се състои в това, че навежда към нови 
наблюдения. 

Водещите процеси, които влияят върху процеса на съставянето на една или 
друга хипотеза са антиципацията (А) и самоконтролът (К). Съотношението между тях 
определя как ще бъде изградена съответната хипотеза и доколко тя ще бъде 
ефективна. Ю. Н. Колюткин предлага следните примери. 

Когато А > К решенията се взимат импулсивно. Изградените хипотези в 
случаите, когато процесите на антиципация преобладават над тези за самоконтрол 
са съставени набързо без пълно ориентиране в проблемното пространство на 
задачата.  

В случаите, когато антиципацията е по-голяма или равна на самоконтрола се 
взимат рискови решения, хипотезите са изградени бързо като ориентирането в 
проблемното пространство е недостатъчно. Въпреки това в процеса на търсене се 
проявява известен самоконтрол, който ограничава броя на грешните хипотези. 

Много рядко се случва процесите на антиципация и самоконтрол да бъдат 
уравновесени А = К. В тези случаи ориентирането в проблемното пространство на 
задачата е пълно и изградените хипотези са с висок процент на ефективност. 

Възможно е процесите на самоконтрол да бъдат по-големи или равни по 
количество с тези на антиципация. Решенията в тези случаи се взимат предпазливо. 
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Ориентирането в проблемното пространство е подробно, а хипотезите се изграждат 
само след внимателна  преценка на различните възможности. 

Случва се самоконтролът да преобладава значително над процесите на 
антиципация К > А, тогава се вземат инертни решения. Хипотезите се построяват 
неуверено, не поради липса на добра ориентация, а защото ученикът не може да се 
спре на определена хипотеза. 

Процесът на изграждане на хипотези според В.И. Добренков и А.И. Кравченко 
предлага предвиждане на максимално възможното количество следствия, които 
произтичат от взаимодействието на обектите. 

Хипотезирането е сложен акт на прогнозиране на бъдещи състояния на 
обектите, който преминава през няколко етапа.(фиг.2)   

 
Фиг.2 

1. Поява на догадка. 
В случаите на възникване на проблемна ситуация от математически тип 

решаващият я преобразува в математическа проблемна задача. Той прочита 
задачата и у него се заражда неопределено усещане за възможните пътища за 
решение. Догадката се  основава на противоречието между наличната информация, 
съвкупност от обекти и данни, и невъзможността ученикът да реши задачата бързо с 
познати вече средства. Основната цел на догадката е установяване характера на 
определен обект и връзката му с другите обекти. 

2. Създаване на идея. 
Идеята представлява основа за извода. Тя изисква от наличното да се 

премине към нещо отсъстващо. До голяма степен идеята е спекулативна. Нейният 
извод отива отвъд очевидното за момента, а това налага скок, чиято правилност не 
може да се гарантира. Създаването на идея изисква от една страна изграждането на 
съвкупност от инициативност и предпазливост на ума, а от друга подреждане на 
конкретни факти и обекти, от които произтича. 

3. Изграждане на обобщена хипотеза. 
Предполагаемият извод от идеята представлява обобщена хипотеза. Тя е 

опит да се предвидят следващите ходове в процеса на решаване, основани 
предимно на взаимоотношенията, в които се намират обектите, основни и 
допълнителни. Обобщената хипотеза е ориентировъчна, когато се корелира с 
наличните данни и свърже тези данни в система с наличните обекти от обща тази 
хипотеза се превръща в конкретна. 

4. Изграждане на специфицирана хипотеза. 
Често хипотезите, които изглеждат правдоподобни на пръв поглед се оказват 

неподходящи за решаването на конкретен математически проблем. Когато 
обобщената хипотеза се развие до своите следствия и решаващият може да оцени 
специфичната и приложимост тя се преформулира. Първоначално, изградената 
хипотеза винаги има общ характер, за да бъде тя максимално ефективна е 
необходимо да бъде уточнена т.е. от обща да се превърне в специфицирана. 
Процесът може да се изрази с помощта на символи и знаци. 

GH ( Kn+1ðKn + mðKn + m + p) FH 
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GH- обща хипотеза; Kn- последователни стъпки; m- обекти в проблемната 
задача; p- връзки и зависимости между обектите; FH- специфицирана хипотеза  

Специфицираната хипотеза не е съотнесена с данните и обектите в 
математическата проблемна ситуация, а с крайната и цел. 

5. Създаване на убеждения. 
Потвърждаването на хипотезата води до създаване на убеждение за нейната 

правилност и избор на стратегия, което е следващият етап от процеса на решаване 
на математически проблеми. Разбира се, окончателното потвърждаване на една 
хипотеза се извършва, когато ученикът намери решение на проблемната ситуация, 
но съществуват индикатори( решаване на подцели), които потвърждават нейната 
правилност. 

За да се проследи процеса на хипотезиране нека бъде разгледана следната 
проблемна задача. 

Беден лодкар седял на брега на реката и мислел как да спечели пари. Пред 
него се появил богат чорбаджия и му предложил да удвоява парите за всяко 
преминаване през реката, но в замяна лодкарят ще му дава по 24 лева. Голяма 
била радостта на лодкаря, когато приел условието, но за негова изненада след 
третото преминаване останал без пари. Колко пари е притежавал лодкарят 
първоначално? 

Първоначално, след прочита на задачата се поражда догадката. Ученикът 
предполага, че ще трябва да извърши съвкупност от аритметични операции, но не 
знае как да ги организира в система. Следва идеята, че след като парите ще се 
увеличават и намаляват аритметичните операции, необходими за разрешаването 
ще са умножение (удвояват) и изваждане (лодкарят ще му дава по 24 лева). 
Изгражда се обобщената хипотеза, че правилното организиране на аритметичните 
действия ще доведе до решението. Позовавайки се на наличната информация и 
данни ученикът съставя специфицирана хипотеза. Тя организира предоставените 
данни и отношенията между обектите в следната систематична последователност. 

 
Не е известно началното количество пари, с които е разполагал лодкарят за 

това то се обозначава с празно квадратче. След като за първото преминаване тези 
пари ще се удвоят квадратчето се умножава по две, но чорбаджията ще получи 24 
лева следователно от произведението е необходимо да се извади 24. В условието е 
посочено, че след  третото преминаване лодкарят остава без пари. Следователно 
общият брой преминавания са три, от което следва извода, че първоначалният 
алгоритъм на действие е необходимо да се повтори още два пъти. Така 
организирани данни подсказват на ученика, че необходимата стратегия за решаване 
е „отзад напред”. Когато се извършат първите аритметични операции и те позволят 
прилагането на следващите се появява и убеждението за правилността на 
хипотезата. 

Хипотезирането е  процес, който може да се определи като изцяло когнитивен, 
защото е свързан с анализиране на задачата, синтезиране на информацията и 
правене на обобщения. 

Д.В. Вилкеев  посочва два пътя за изграждане на хипотези: 
• Индуктивен, по който хипотезата се изгражда на основата на 

факти и явления, известни от житейския опит на ученика, получени в резултат 
на наблюдение и експеримент. 

• Дедуктивен, който се основава на теории, принципи, закони и 
правила. 
Изграждането на хипотези по дедуктивен начин е процес, който според 

М.Махмутов може да поеме по два пътя: 1) пътя на пренос на общи принципи и 
закономерности в конкретната проблемна ситуация и 2) пътя на аналогиите. В 
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първия случай предположението се прави въз основа на съществуващи 
закономерности, които трябва да се проверят опитно. Така пътя на познанието се 
осъществява като се въведат нови закони, правила, принципи, основаващи се на 
вече съществуващи такива. Във втория случай се осъществява тясна връзка между 
преноса и аналогията. По аналогия се използва такъв сбор от информация, която 
корелирайки с наличната не се изключват една друга. 

Много автори смятат, че индукцията и дедукцията не са отделни пътища за 
създаване на хипотези, а процеси, взаимно свързани в единната система на 
хипотезиране. От тук следва заключението, че процесът на изграждане на хипотези 
преминава през етапи на индуктивни и дедуктивни разсъждения като индукцията, 
преминаваща от фрагментарни детайли към обща картина на ситуацията 
способства за създаването на обобщени хипотези, а дедукцията подпомага 
изграждането на специфицираната хипотеза, тъй като спомага видоизменянето на 
първоначалното предположение въз основа на интерпретиране на изолирани 
детайли. 

Учебно-възпитателната дейност непрестанно изправя учениците пред огромен 
диапазон проблеми, които изискват разрешаване. Ето защо не може да се изведе 
една единствена когнитивна операция, наречена „решаване на проблеми”. Този 
процес включва различни когнитивни процеси като превесът на някои от тях се 
определя от отделните случаи. Това обаче не изключва подхождането към 
проблемите да се прави по определен систематичен начин.  

Решаването на проблемни ситуации е процес, при който се търсят решения, 
като се предлагат хипотези и се провежда изследователска дейност за тяхното 
доказване. Процесите на хипотезиране са ключови в избора на подходяща стратегия 
и изграждане на цялостна концепция за решавания проблем. Това са сложни 
ментални пътища за дедуктико-индуктивно организиране на наличните данни и 
обекти в нова система, целяща да преодолее наличното противоречие.  Когато 
противоречието е преодоляно е премахнат и проблемният елемент от проблемната 
ситуация. Това означава, че процесите на хипотезиране преобразуват 
математическата проблемна ситуация в обикновена математическа ситуация, а това  
от своя страна превръща първоначалното чувство на неудовлетвореност и 
неспособност в увереност и задоволство от успешното решаване на задачата. 
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Abstract: With sample of 71 teachers are checked interrelations between teachers' job 
satisfaction and certain personal demographic factors. The results show that there is a 
statistically significant relationship (p <0.01) between the level of teachers' job satisfaction 
and weekly work load, salary satisfaction, teaching subject, a feeling of emotional and 
physical comfort/discomfort at work. 
Keywords: teachers' job satisfaction, personal demographic factors. 
 

Трудовата дейност е основна за човека, заема значителна част от неговия 
живот и е насочена към създаване на социално значими материални и духовни 
ценности. При това в зависимост от личните цели, ценности и постигнати резултати 
може да се наблюдава по-малка или по-голяма степен на удовлетвореност свързана 
с положителни персонални преживявания вследствие на задоволени актуални 
потребности. 

Удовлетвореността от работата изпълва със смисъл човешкият живот и 
създава емоционално комфортна база за взаимодействие с околния свят. Тя има 
важно значение в сферата на педагогическата дейност особено в условията на 
съвременните реформи в българското образование, поставящи на изпитание 
позитивната нагласа на учителите по отношение на техния професионален труд. 

В специализираната литература дефинициите на удовлетвореността от труда, 
формулирани от отделните автори, отразяват различията в подходите им към това 
понятие като една от най-често цитираните се свежда до постигането на 
удоволствие или позитивно емоционално състояние, породени в резултат от 
оценката на работата на индивида. 

Един от важните аспекти на удовлетвореността от педагогическия труд е 
нейното повлияване от различни фактори. 

Според Bavendam (2000) това са стреса, трудовите стандарти, 
взаимодействията с колегите и учениците, професионалната автономия, 
адекватното управление на училището, възможностите за напредък и лидерство. 

Skaalvik&Skaalvik (2013) се фокусират върху чувството за принадлежност към 
училищната общност, социалната подкрепа, трудовата ориентация, автономията, 
емоционалното изтощение. 

Badri et al. (2013) посочват като прогнозиращи фактори потребността от труд, 
типа на училището, пола, възрастта, общия хорариум, преподаваните учебни 
дисциплини, класа в който се преподава, националността на учителя, трудовото 
възнаграждение, поведението на учениците, отношенията учители – родители, 
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колегиалната съгласуваност, професионалната автономност, организационната 
култура на училището, социалната подкрепа и др. 

Видно е, че различните автори посочват сходни фактори (с определена по-
силна или по-слаба значимост), въздействащи върху удовлетвореността от труда. В 
това отношение определен интерес предизвиква въпроса: „Дали нивото на 
последната е във взаимовръзка с някои индивидуално-демографски фактори?“, 
чийто отговор може да създаде предпоставки за по-нататъшно развитие на 
практико-приложните възможности на разглежданата проблематика. 

Целта на настоящото проучване е да се установи наличието/липсата на 
връзка между удовлетвореността от учителския труд и определени индивидуално-
демографски фактори. 

Обект на проучването са 71 учители (цялата съвкупност) от средно 
профилирано училище в гр. Русе. 

Предмет на проучването е взаимовръзката между индивидуално-
демографските фактори възраст, пол, семейно положение, педагогически стаж, 
преподаван учебен предмет, седмично натоварване, удовлетвореност от 
получаваната заплата, извършване на административна дейност, класно 
ръководство, чувство за емоционален и физически комфорт/дискомфорт по време 
на работа и нивото на удовлетвореност от учителския труд. 

Поставени са следните задачи: 
1. Да се установи нивото на удовлетвореност от учителския труд; 
2. Да се провери наличието/липсата на връзка между посочените по-горе 

индивидуално-демографски фактори и нивото на удовлетвореност от учителския 
труд; 

3. Да се извърши статистически анализ на резултатите. 
Използван е методът на пряката анкета, чието основно предимство е 

събирането на обективна индивидуална информация. Анкетната карта е подготвена 
специално за целите на изследването, за което на изследваните лица е 
предоставена информация, както и инструкция за начина на попълване. Изрично е 
подчертано уверението за анонимност. Статистическата обработка на резултатите е 
извършена със SPSS 13.0. Приложен е честотен и непараметричен анализ, а за 
измерване силата на връзката са използвани коефициенти от корелативен тип, 
даващи възможност да се установи дали същата е закономерна и не е случайна. 

Данните сочат, че най-голям е делът на удовлетворените от своя труд (40.8 
%), следвани от тези, които са и удовлетворени и неудовлетворени (26.8 %). Само 
5.6 % са абсолютно удовлетворените, а 1.4 % - абсолютно неудовлетворените (табл. 
1.) 

 
Таблица 1. Разпределение на учителите  

по показателя удовлетвореност от труда 
Ниво на удовлетвореност от учителския труд Учители (%) 
абсолютно удовлетворен 5.6 
силно удовлетворен 8.5 
удовлетворен 40.8 
по-скоро удовлетворен, отколкото неудовлетворен 9.9 
и удовлетворен и неудовлетворен 26.8 
по-скоро неудовлетворен, отколкото удовлетворен 7.0 
неудовлетворен - 
силно неудовлетворен - 
абсолютно неудовлетворен 1.4 
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В изследването са включени както мъже, така и жени. Представителите от 
женски пол са най-често срещания резултат - 74.6 %, което обуславя и техният по-
голям дял по отношение удовлетвореността от труда: 

- удовлетворени - 33.8 %; 
- и удовлетворени и неудовлетворени – 18.3 %; 
- силно удовлетворен – 7.0 %; 
- абсолютно удовлетворен - 4.2 %. 
Възрастта на изследваните лица е от 20 до 65 години, разпределени в 5 

възрастови групи. 29.6 % са на възраст между 50 и 59 години и това е най-често 
срещаният резултат. След тях са изследваните във възрастова група 40 - 49 години 
(25.4 %), следвани от представителите между 60 - 65 години (18.3 %) и 30 – 39 
години (14.1 %). Най-незначителен е процента при възрастовата група 20 – 29 
години (12.7 %). По този показател се отчита най-висока удовлетвореност от труда 
във възрастовата група между 50 и 59 години, следвани от тези между 30 – 39 
години (табл. 2.). Само при 5.6 % от учителите между 50 – 65 години се регистрира 
абсолютна удовлетвореност, което вероятно може да се дължи на тяхното 
професионално утвърждане и привързаност към училищната институция. 

 
Таблица 2. Разпределение на възрастта 

спрямо удовлетвореността от труда 
Ниво на удовлетвореност от 
учителския труд 

Възраст (%) 
20–29 г. 30-39 г. 40-49 г. 50-59 г. 60-65 г. 

абсолютно удовлетворен - - - 1.4 4.2 
силно удовлетворен 1.4 - 4.2 1.4 1.4 
удовлетворен 5.6 9.9 7.0 11.2 7.0 
по-скоро удовлетворен, 
отколкото неудовлетворен 

1.4 1.4 2.9 2.9 1.4 

и удовлетворен и 
неудовлетворен 

4.2 1.4 7.0 9.9 4.2 

по-скоро неудовлетворен, 
отколкото удовлетворен 

- 1.4 2.9 2.9 - 

неудовлетворен - - - - - 
силно неудовлетворен - - - - - 
абсолютно неудовлетворен - - 1.4 - - 

 
Най-много от изследваните са семейни (66.2 %), следвани от несемейните 

(14.1 %), разведените (11.3 %), които никога не са имали брак (5.6 %) и 
вдовец/вдовица (2.8 %). Подобно е положението по отношение делът на семейните 
представители спрямо останалите относно удовлетвореността от труда: 

- удовлетворени – 28.2 %; 
- и удовлетворени и неудовлетворени – 16.9 %; 
По-голям е делът на учителите, които преподават специален предмет 64.8 %, 

а останалите – общообразователен. Удовлетвореността от работата е по-силно 
изразена при преподавателите по специален предмет. 

Седмичното натоварване варира от 5 до 30 учебни часа. Най-голям процент 
(47.9 %) са със заетост между 21 и 25 часа, 23.9 % между 16 и 20 часа, а 18.3 % 
между 26 и 30 часа. Сходен е делът и на регистрираните резултати по отношение 
удовлетвореността от труда (табл. 3.). 
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Таблица 3. Разпределение на седмичната  

натовареност спрямо удовлетвореността от труда 
Ниво на удовлетвореност 
от учителския труд 

Седмична натовареност с учебни часове (%) 
5 – 10 
часа 

11 – 15 
часа 

16 – 20 
часа 

21 – 25 
часа 

26 – 30 
часа 

абсолютно удовлетворен - - - 1.4 4.2 
силно удовлетворен 2.9 - 1.4 2.9 1.4 
удовлетворен 4.2 2.9 2.9 23.5 7.0 
по-скоро удовлетворен, 
отколкото неудовлетворен 

- - 4.2 2.9 2.9 

и удовлетворен и 
неудовлетворен 

- - 9.9 14.0 2.9 

по-скоро неудовлетворен, 
отколкото удовлетворен 

- - 4.2 2.9 - 

неудовлетворен - - - - - 
силно неудовлетворен - - - - - 
абсолютно неудовлетворен - - 1.4 - - 

 
От гледна точка на педагогическия стаж най-често срещаният резултат е 

между 21 - 30 години (33.8 %), следван от 1 - 10 години (26.8 %), 11 - 20 години (18.3 
%), 31 - 40 години (15.5 %), 41 - 45 години (5.6 %). Най-удовлетворени от своя труд 
са педагозите, които практикуват професията между 21 - 30 години. Резултатите 
отчитат сравнително високо ниво на удовлетвореност при по-малък професионален 
стаж между 1 - 10 години (табл. 4.). Може да се предположи, че това вероятно се 
дължи на амбицията за професионално утвърждаване. 

 
Таблица 4. Разпределение на педагогическия 

стаж спрямо удовлетвореността от труда 
Ниво на удовлетвореност 
от учителския труд 

Години педагогически стаж (%) 
1 – 10 г. 11 – 20 г. 21 – 30 г. 31 – 40 г. 41 – 45 г. 

абсолютно удовлетворен - - 1.4 2.9 1.4 
силно удовлетворен 2.9 2.9 1.4 - 1.4 
удовлетворен 14.0 4.2 14.0 7.0 1.4 
по-скоро удовлетворен, 
отколкото неудовлетворен 

2.9 4.2 1.4 1.4 - 

и удовлетворен и 
неудовлетворен 

5.6 4.2 12.6 2.9 1.4 

по-скоро неудовлетворен, 
отколкото удовлетворен 

1.4 1.4 2.9 1.4 - 

неудовлетворен - - - - - 
силно неудовлетворен - - - - - 
абсолютно неудовлетворен - 1.4 - - - 
 

По-малка част от учителите са класни ръководители (28.2 %), а повечето 
нямат ангажименти с административна дейност (56.3 %). При тях удовлетвореността 
от работата е по-силно изразена. 

Значително голям е делът на изследваните (67.6 %), които не са доволни от 
получаваното възнаграждение за положения от тях труд. Независимо от този факт 
по-голямата част от педагозите са удовлетворени от работата си (табл. 5.). В този 



Interrelations between Teachers’ Job Satisfaction and Personal Demografhic Factors 

94 

смисъл може да се предположи, че вероятно се касае за формирана принадлежност 
към учителската професия.  

 
Таблица 5. Разпределение на трудовото 

възнаграждение спрямо удовлетвореността от труда 
Ниво на удовлетвореност от учителския 
труд 

Удовлетвореност от трудовото 
възнаграждение (%) 

Да Не 
абсолютно удовлетворен 5.6 - 
силно удовлетворен 5.6 2.9 
удовлетворен 12.7 28.1 
по-скоро удовлетворен, отколкото 
неудовлетворен 

1.4 8.5 

и удовлетворен и неудовлетворен 4.2 22.5 
по-скоро неудовлетворен, отколкото 
удовлетворен 

2.9 4.2 

неудовлетворен -  
силно неудовлетворен -  
абсолютно неудовлетворен - 1.4 

 
При средна честота на контактите с ученици и колеги 22.5 % от изследваните 

споделят за появяващо се от време на време чувство на дискомфорт, а 39.4 % - за 
умерено чувство за емоционален и физически комфорт. По отношение на работата 
регистрираните резултати сочат, че първите са и удовлетворени и неудовлетворени, 
а вторите изпитват удовлетвореност. 

При обработката на данните от изследването се установи статистически 
значима връзка (р<0.01) между нивото на удовлетвореност от учителския труд и 
седмичното натоварване, удовлетвореността от трудовото възнаграждение, 
преподавания учебен предмет, чувството за емоционален и физически 
комфорт/дискомфорт по време на работа. За силата на връзката са показателни 
стойностите на коефициентите от корелативен тип, вариращи в интервала 0.578 – 
0.849 и даващи основание тя да се интерпретира като умерена към висока. 

Може да се предположи, че установените зависимости са конкретно свързани 
с типа на училището, в което работят изследваните лица (сравнително не голям 
брой ученици (по-малко от 500), подбор на ученици на конкурсен принцип, 
индивидуално обучение по специален предмет). Вероятно за по-високата 
удовлетвореност от труда (въпреки неудовлетворителното заплащане и по-голямото 
седмично натоварване ) са определящи индивидуалните резултати, които учениците 
постигат в хода на учебния процес (благодарение на своите учители по специален 
предмет), защото те са обвързани със строго персонални постижения в съответното 
професионално направление, а не със средния успех от обучението. Това 
предполага необходимостта от последващо по-задълбочено проучване на 
факторите, влияещи върху удовлетвореността на педагогическия труд. 
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Abstract: This article introduces the results obtained from the answers to two questions to 
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on the conflict situation. 
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Проблемът за ранната детска агресивност не губи своята актуалност и остава 

във фокуса на много заинтересовани - педагози, психолози, педиатри, родители и 
др. Aгресивността у децата не е рядко явление. В едни случаи детето изпитва 
своеобразно удоволствие да си премери физическите сили с друго дете или 
възрастен. В други случаи проявява склонност да упражнява насилие, да измъчва 
животни, да чупи предмети и играчки. При по-големите деца агресивните действия 
имат определен замисъл и целенасочен характер и са своеобразна реакция към 
отношението на околните. Не винаги е лесно да се разкрият причините за прояви на 
агресивност. Често те се коренят в наследствена склонност към такива реакции, но 
най-често причината за тях е залегнала в нездравата възпитателна обстановка, в 
която детето расте и която ежедневно му предлага сцени, изпълнени с агресивност, 
грубост и враждебност. Превенцията относно детската агресивност - кога 
трябва да започне, как трябва да се осъществява и кой трябва да я провежда, е 
сериозен въпрос, който стои пред всяка съвременна детска градина, училище, 
семейство и продължава да търси решение. 

Възможни са няколко начина според Й. Факирска (Й. Факирска, 2012) за 
установяване на агресивно поведение у децата от предучилищна възраст. Първият 
е чрез картинен тест, изобразяващ конфликтна ситуация. Вторият е чрез 
продължително наблюдение върху поведението на детето при определени 
показатели и критерии в различни ситуации – игра, съвместна групова работа, спорт. 
Третият е чрез събиране на експертно мнение от учителите. 

В настоящата статия ще бъдат представени и анализирани резултатите, 
получени от картинен тест, който е използван в дисертационното изследване на 
автора на тема: „Играта като форма и способ за снижаване на вербалната и 
невербална агресия при 5-7 годишните деца”. 

Върху картинния тест (виж. рисунка 1 и 2) разсъждаваха  99 деца от ЦДГ 
„Русалка” в Русе на възраст 5-7 години. 

 
 
 

                                                
1 Изследването е част от дисертационен труд на тема: „Играта като форма и способ за снижаване на 
вербалната и невербална агресия при 5-7 годишните деца”.                                
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рисунка1        рисунка 2  

                                                                               
           
50 деца от трета възрастова група и 49 деца от четвърта възрастова група 

отговориха последователно на следните въпроси: 
1. Разкажи какво се е случило между тези деца? 
2. Защо плаче детето според теб? 
3.Как би постъпил на мястото на обиденото дете? 
Първият въпрос се явява основен, чийто отговори ни ориентират в следното -  

умееят ли децата да разпознават конфликтната ситуация, как я назовават и 
анализират. Другите два уточняващи въпроси се използваха в търсене на отговори, 
които да разширят представите ни относно емоционалната интелигентност на 
децата - умееят ли да разпознават емоциите по израза на лицата и могат ли да 
предвидят определени намерения на дете, което се държи по определен начин. 

Резултатите получени от обработката на отговорите на първия основен 
въпрос - Разкажи какво се е случило между тези деца? са представени в Графика 1.   

Близките и сходни отговори  ни позволиха да ги групираме и разгледаме в три 
групи. 

Графика 1 

  
Първите две групи съдържат отговорите на децата от двете възрастови групи, 

с които определят какво виждат на картинката. Третата група съдържа отговорите на 
децата само от четвърта възрастова група, в които има вече информация за 
определен вид емоции. В тази група няма посочени отговори от децата от по-
малката група. 

Сред най-честите отговори, с които децата определят конфликтната ситуация 
и в двете възрастови групи са: (две момчета се карат, две момчета дърпат една 
играчка, две деца, едното иска да вземе играчката на другото дете, братчето на 
по-малкото не иска да си дава играчката на другото дете и за това я дърпа и др.) 
От всички получени отговори приехме за основни – две деца се карат и деца дърпат 
една играчка и образувахме двете групи. Децата от трета група дават отговор на 

Какво се е случило между тези деца? 
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видяното без да се впускат в анализ на детайлите. 66% от тях определят 
случващото се на картинката като каране и 34% казват, че виждат две момчета, 
които дърпат една играчка. Отговорите им съвпадат с изобразеното на картинката - 
(виждат две момчета, които дърпат една играчка). Отговорите на децата от 
четвърта група не са по различни, 27.1 % от тях разсъждават върху картинката без 
особени затруднения. Прави впечатление, че техните отговори са малко по-
разширени - освен, че виждат две деца, които се карат, те определят и действието, 
което виждат – има конфликт за една играчка. Т.е те виждат и разпознават лоша 
постъпка на дете спрямо друго дете и определят постъпката като резултат от това, 
че не могат да си поделят играчката. Третата група, обединява отговорите, получени 
от децата в четвърта група. Отговорите им са по-задълбочени и по-съдържателни. 
Те вече дават отговор и на въпроса, който търсим – познават ли децата различните 
емоции, могат ли да ги назовават, как ги назовават и могат ли да предвиждат 
реакции, които биха предизвикали. Дори да са непълни и неточни представите им за 
емоциите и чувствата, децата от четвърта група преписват на едното дете тъга и 
според тях то за това плаче, а другото определят като сърдито, което гледа лошо. 
Т.е получените отговори ни дават основание да приемем, че децата имат опит макар 
и още беден в разпознаването на емоции, но се затрудняват да ги назовават точно и 
да определят според изражение на лицето най-вярната емоция и да разсъждават 
върху нея. В конкретния случай по-голямото дете, което е гневно, те определят като 
сърдито. Прави впечатление, че те приемат неговото поведение като негативно 
спрямо малкото и го назовават като лошо дете. Ето защо децата имат нужда от 
обяснения кое и защо поведение е неприемливо и от много примери за да 
разширяват познанията си за различните чувства и емоции за да могат да ги 
назовават с точните им наименования, а не да си служат само с граничните им 
наименования. 

За да се избегне и не се допусне формирането на проблемно поведение в 
ранна детска възраст, за да не расте детето с ниско самочувствие и изгражда ниска 
самооценка е от голямо значение отрано да се работи в посока формиране на 
емоционална и социална интелигентност. Често трябва да се анализират от 
ежедневието както собствените така и чувствата на другите – (какво изпитвам и 
следователно от какво имам нужда, ако постъпя по този начин спрямо някой 
друг, какви емоции и чувства ще предизвикам в него, как ще се почувствам аз и 
др.)  

Отговорите на втория въпрос - Защо плаче детето според теб? са 
представени в (Графика 3 и 4).  

Отговорите на втория въпрос са много важни. Те ни запознават с уменията на 
децата да преписват едно или друго действие, резултат от определена емоция или 
чувство. Ако при отговорите на първия въпрос децата от трета група са по пестеливи 
и конкретни да назовават само това, което виждат, вторият въпрос вече ги улеснява 
и провокира към анализ и разсъждение. Вече и в техните отговори се забелязва 
разпознаваемост на определена емоция. 64% определят по-голямото дете като 
ядосано и това е причина според тях то да се държи лошо с по-малкото.  Т.е вече 
виждаме от отговорите им опит за причинно-следствена връзка. Някой гледа 
ядосано, следователно така, ще се и държи. Близките и сходни отговори на втория 
въпрос също са обединени в три групи. В първата група са събрани отговорите - 
64%, с които децата правят опити да определят емоционалното състояние на децата 
по изражение на лицата им. Според тях по-голямото дете е сърдито, ядосано и се 
държи лошо с по-малкото, не иска да играе и за това му дърпа играчката.  С по 
18% са отговорите в другите групи, с които децата определят намеренията на 
децата. Т.е децата правят някаква връзка между емоция, която е негативна и я 
свързват с действие, което предизвиква също сходно, негативно чувство. В това да 
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определят, като притежание на кого е играчката, децата се делят на две групи - 
едната група посочва, че играчката е на по-малкото дете, а другата група приема, че 
играчката е на по-голямото дете. 

Графика 3                                     

 
 

                            Графика 4 

 
Първата група 17% обединява отговорите, които определят емоционалното 

състояние на децата от картинния тест. Децата посочват по-голямото дете като 
ядосано и гневно и определят отношението му спрямо малкото дете като лоша 
постъпка. 43 % от отговорилите преписват враждебно намерение на по-голямото 
дете, което освен, че е ядосано иска и да счупи играчката на по-малкото дете, за да 
не може то да си играе. Т.е те определят намерението му да нанесе вреда, като 
счупи играчката. 19 % определят разстроения вид на по-малкото като реакция от 
постъпката на по-голямото и за това то плаче. 2% от отговорите, според които 
голямото дете е обидено, защото малкото дете го е ядосало потвърждават още 
веднъж, че представите на децата за емоциите са непълни и неточни. Граничните 
емоции, които са много близки една до друга ги затрудняват на моменти. Според   
19% от отговоритилите играчката е на малкото дете и то има право да си играе с нея 
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и за това не иска да дава камиончето. Децата от четвърта група  също демонстрират 
познания относно вежливо отношение - отправяне на молба и разрешение. Така 
отговарят най-често деца, които в семейството си имат по-малки братчета или 
сестричета и често са свикнали да чуват от възрастните – (ти си по- голям и трябва 
да отстъпиш, трябва да питаш дали можеш да си играеш с неговата играчка, ти 
вече си голям, нека си поиграе първо то и др.)  

От отговорите на децата можем да си направим извода, че деца, които имат 
подкрепата на възрастните в семейството и получават знания от тях за приемливо 
поведение, са по-успешни в ежедневните си контакти с другите деца, по-лесно се 
сприятеляват и се отнасят дружелюбно по между си. Отношението на възрастния 
към детето му вдъхва самоувереност и по-добро себеприемане. Така възрастния 
оказва влияние върху това, как то ще разглежда себе си и как ще реагира на средата 
през целия си живот. 

 Отговорите на третия въпрос - Как би постъпил на мястото на обиденото 
дете? (виж. Таблица 2 и Графика 5) към картинния тест, ни дават много ценна и 
полезна информация относно решенията на децата - как биха постъпили ако се 
случи да са в конфликта ситуация.  Т.е как би изглеждал техния избор за решение на 
възникнал конфликт - самостоятелно ли ще търсят изход или ще търсят друго 
решение - помощ и съдействие от възрастните. По–интересните и близки отговори 
са представени в Таблица 2, а решенията за разрешаването на ситуацията са 
представени в Графика 5.  
                                                                                                        Таблица 2 

Как би постъпил на мястото на 
обиденото дете? 

( получени отговори) 

Трета  
възрастова 

група-% 

Четвърта  
възрастова група 

-% 
Голямото дете трябва да успокои  
първо малкото и да му даде 
играчката 

12 % 8.3% 

Ще го ударя 4% 0% 
Ще го блъсна с ръце и няма да си 
дам играчката 

8 % 6.3% 

Ще кажа на  госпожата 24 % 4.2% 
Ще кажа на мама да му даде друга 
играчка 

16.7% 8% 

Щях да си искам да играем заедно 12 % 12.5% 
По-голямото трябва да даде на по-
малкото играчката 

12% 18.8% 

Ще кажа на мама и тя ще каже да 
не се караме и дразним а да си 
играем заедно 

8% 0% 

Ще помоля по голямото да си играе с 
друга играчка 

8% 33.3% 

Ще си играя сам 4% 0 % 
 

Отговорите на участниците от двете възрастови групи са интересни и 
разнообразни. По-малката възрастова група признават, че биха отговорили на 
агресията с агресия. 12 % са тези, които не биха се поколебали да упражнят агресия 
( ще го ударя, ще го блъсна, ще го ритна). 10.4% от децата в четвърта група също 
приемат за правилно да блъснат другото дете и да не си отстъпват играчката т.е те 
също биха проявили агресия в подобна ситуация. Тези отговори потвърждават, че 
агресията е, често срещано явление в детската градина, че тя има ситуативен 
характер и се характеризира с неумението на децата да се справят с нея поради 
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бедния им още социален и емоционален опит. В никакъв случай не бива да се 
приема като успокоение,  наличието само на едно-две деца с по-изявена 
агресивност. Защото понякога и едно-две деца с проблемно поведение са 
достатъчни да нарушат  добрата атмосфера в групата и да затруднят възпитателно-
обучителния процес. За това отрано, като се установи наличието на такива деца, 
трябва своевременно да се започне    работа с тях   в  посока позитивно възпитание 
и изграждане на емоционална култура, като се включват в интересни и разнообразни 
занимания, където заедно с другите ще съпреживяват, споделят, сътрудничат и 
изпитват различни чувства, породени от различни емоции. Защото както показват 
изследванията на Бейрън и Ричардсън основните психологически особености, 
провокиращи агресия, са недостатъчно развит интелект и умения за общуване, 
снижен самоконтрол, неадекватна самооценка, нарушени отношения с връстниците 
и възрастните. Такива деца погрешно възприемат поведението на другите като 
враждебно, приписват им враждебни намерения и отговарят по неадекватен за 
ситуацията начин. Справянето с този тип поведение изисква широк синергичен 
подход (т.е. използване в пакет на няколко различни техники, които биха дали много 
по-добър резултат, отколкото да се придържа само към използване на една техника) 
насочен най-вече към развитие на социалните умения  на децата.  

 Това налага изработването на определен стил на противодействие и 
изработване на стратегии за ранно преодоляване на агресивното поведение и 
превръщането на агресивното поведение в приемливо поведение. В този процес 
активен участник трябва да е възрастния – педагог, родител, възпитател. Когато е 
налице агресивно поведение, възрастния умело и тактично трябва да коментира и 
критикува постъпките и поведението му, като избягва да не обиди и нарани 
личността на детето. Само така детето ще има възможност да разбере и осъзнае – 
кое е приемливо и кое не,  кое допустимо и кое  не, кое е значимо и полезно и кое не.   

От получените отговори, става ясно, че децата и от двете възрастови  групи 
биха избрали няколко начина за разрешаване на конфликта: 

- агресивен начин за разрешение на конфликт; 
- мирен изход биха избрали една друга група деца ; 
- помощ от възрастните биха потърсили една друга част от децата 
 
                                                                                           Графика 5 

 
  

От графиката се вижда, че децата от по-голямата възрастова група 62.5%, 
които са, както посочихме по-самостоятелни, с по-богат социален опит биха избрали 
и предложили мирен изход от ситуацията, в която има конфликт. Децата от тази 
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възраст имат по-дълъг престой в детската градина, което означава, че имат и по-
здрави отношения в общността с другите. Т.е предпочитат да (отстъпят 
играчката на по-малкото дете, биха го успокоили за да не плаче, биха му 
предложи заедно да си играят, като му предложат интересна роля и др). С една 
дума детето на 6-7 годишна възраст умее да показва и изразява емпатийност. 
Осъзнава необходимостта от намеса и оказване на помощ, когато някой плаче, 
изпитва болка или не се чувства сигурен. Способността при децата от четвърта 
възрастова група да интерпретират и да прогнозират емоционалните реакции на 
другите е по-добре развита. Децата могат да прогнозират какво ще направи 
другарчето под влияние на емоцията и какви чувства ще предизвика у другото.   
Настроени са миролюбиво и дружелюбно към своите връстници, което е добър 
показател, че умеят да са съпричастни към емоциите на другите, разбират ги и са 
склонни да съпреживеят заедно с тях случващото се. 

Децата от по-малката група - 28%, (тук спадат децата, които имат братчета 
или сестричета), също избират да си отстъпят играчката на по-малкото. Според тях 
играчката е негова и те биха си поиграли малко с нея и биха му я върнали отново 
или предложили да си играят заедно. Формирането на социални умения в 
семейството - важен социологизиращ и възпитателен институт е от значение. 
Ценностите, добрата aтмосфера в семейството, силната емоционална връзка дете-
възрастен се явяват добра първоначална инвестиция за детето, преди постъпването 
му в детската градина. Дете, което е научено в семейството да уважава другите, да 
вижда в тях доверен партньор, в детската градина по-лесно приема другите и 
показва добронамереност спрямо тях. 

Децата от третата възрастова група, които не са самостоятелни достатъчно, 
чувстват се още плахи и несигурни без колебание избират да поискат помощ от 
възрастните (госпожата, родителите) - 60 %. Те изпитват сигурност от намесата  и 
участието на възрастния, което означава, че при тях още е налице слабата 
самооценка и ниското самочувствие.  

Предучилищната възраст е подходяща за обогятаване  на детските емоции и   
формиране на социална компетентност. През периода на детството емоциите имат 
доминиращо значение в структурата на личността. Детето възприема света не 
толкова чрез мисленето, колкото чрез чувствата си. Възрастта позволява и 
провеждане на превантивно-оздравителна работа посредством играта. Агресивните 
деца до 7 годишна възраст се моделират най-добре защото отрано могат да се 
научат на граници. Но това е възможно само, ако се работи усърдно с детето вкъщи 
и в училище. Превенцията на агресивното поведение на децата не трябва да се 
неглижира и отлага. Тя трябва да присъства във всички профилактично-
оздравителни програми на всяка съвременнадетска градина и училище. Тя трябва 
да е постоянна, за да се постигнат трайни и положителни резултати и не  бива да 
бъде ограничавана във времето. Казаното може да обобщим и по следния начин-
колкото по-рано детето започне да изпитва симпатия, съчувствие, състрадание, 
толкова по-лесно ще се адаптира и интегрира в социума - това от една страна. От 
друга страна ще улесни неговото участие в сложни взаимоотношения, които ще 
обогатяват неговия емоционален  живот, опит и умения - човек, който добре познава 
себе си и е наясно със собствените си чувства може да живее в хармония и мир с 
останалите и да избягва конфликти. 

Споделеното до тук поставя емоционалната интелигентност като водеща 
ценност, необходимост и основно средство при формиране на съвременната 
личност. Изграждането на социална и емоционална култура е силно повлияна от 
средата и близкото обкръжение на детето. Ако детето получава достатъчно 
внимание, обич, разбиране и подкрепа в семейството, ще се научи да я споделя с 
другите. Ако детето общува с уверени възрастни,  ще расте уверено и с реална 
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себеоценка за себе си. Ако на детето се обяснява и дават достатъчни примери - кое 
е правилно, кое не, то ще постъпва правилно в общуването си с другите. Ако детето 
се научи отрано на ред, правила и дисциплина още у дома, няма да изпитва 
затруднения по-късно когато социалното му обкръжение се разширява и влиза в 
нови отношения.   
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physical, multiple disability, intellectual disability, speech and language disorders. These 
children have a right to participate in education as other children to develop and improve 
their potential, to master the skills and abilities that will enable them to participate actively 
in society. 
Keywords: Children with SEN, lesson, correction, compensation. 
 

Урокът е основна организационна форма на обучение както в масовото, така и 
в помощното училище (или при ресурсното обучението на децата, без значение от 
вида и формата). 

Общите цели и задачи на помощното училище са такива, каквито са и на 
масовото. Но като осигури тясна връзка на обучението с живота и подготвяйки  
възпитаниците си за достъпна за тях работа, помощното училище решава и някои 
специфични, произтичащи от особеностите в психическото развитие на учениците 
задачи. Това обяснява своеобразието при осъществяването на общите задачи, 
които в помощно училище придобиват друг количествен и качествен характер 
(С.Николова, 2007). 

Учебно-възпитателната дейност в помощното училище се отличава с редица 
особености. Най-съществените от тях са свързани с корекционно-развиващия 
характер на обучението и възпитанието. Корекционната работа с учениците в 
помощните училища е системно организиран сложен и продължителен процес. Тя 
включва разнообразни методи, средства и форми за целенасочено въздействие 
върху цялата личност, а не за корекция на отделните недостатъци (З.Добрев, 2002). 

Основната специфична цел на учебно-възпитателния процес при работа с 
деца със СОП е: корекция в максимална степен на негативните изменения на 
умствено изостаналите ученици и чрез това създаване на основа за нейното 
адекватно и хармонично развитие. Тази цел се разкрива по-пълно и последователно 
в поредица от частни цели, преследвани от корекционно-педагогическо въздействие 
(Р.Трашлиев и др., 2000): 

• обхващане на развитието на всяко умствено изостанало дете строго в 
съответствие с неговото психофизиологично и здравословно състояние; максимална 
корекция и развитие при задължително съобразяване с неговите възможности; 

• корекция и развитие на достатъчно високо равнище на всички увредени 
функции; 
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•  корекционно-компенсаторно въздействие върху първично засегнатите 
структури на нервната система, чрез връзката „висши психически процеси – 
физиологични процеси – първична структура; 

• корекция на неадекватно сформирани познавателни умения, 
емоционално-волеви и характерологичните черти на умствено изостаналите; 

• адекватно и хармонично развитие на най-значимите личностни черти на 
умствено изостаналите и на личността като цяло. 

Спецификата на обучението, организирано и предназначено да осигури 
корекционно-развиващ и социално рахабилитиращ ефект у децата и подрастващите 
с умствена изостаналост, налага своя отпечатък върху характерните черти и задачи 
на урока, като ги трансформира по своеобразен за помощното училище начин 
(Р.Трашлиев и др., 2000).  

Автори като Р.Трашлиев, И. Карагьозов, П. Терзийска и др. фиксират следните 
характерни черти на урока при обучение на тази категория деца: 

• притежава ясна корекционно-развиваща цел, на която се подчиняват или в 
която се снемат всички останали характеристики на урока; 

•  представлява логически завършена част от учебния, познавателния и 
корекционния процес; 

• образователните, възпитателните и развиващите функции на урока се 
обединяват от корекционната му насоченост (цел, задачи); 

• обезпечава индивидуализиране, диференциране, активизиране и 
повишаване на самостоятелността в процеса на функционирането на учениците в 
съответствие с особеностите на тяхната аномалност, възможности и конкретика на 
учебното съдържание; 

• протича при използването на общоприетите в педагогиката методи, 
съдържащи методически похвати с корекционно съдържание и насоченост; 

• изисква цялостно, непосредствено и активно взаимодействие между 
обекта и субекта на обучението върху основата на диагностично-прогностичната 
оценка на учителя на възможностите на учениците. 

Най-често уроците са за нови знания, но според вида си те още биват: 
комбинирани, за затвърждаване, обобщаващи, контролни, уроци за наблюдение, 
лабораторни, практически. 

В зависимост от вида на урока се определя и самия му ход и структура. От 
значение е и по каква учебна дисциплина е той.  

Най-голяма свобода и творчество при разработката на уроците специалният 
педагог има в часовете по Човекът и природата, Околен свят, Роден край, Природен 
свят. В зависимост от класа, в който се изучава учебният предмет има различно 
наименование. 

Специалната педагогика ползва всички методи, цели, задачи, похвати и 
средства на общата педагогика, но разполага и със свои специфични. 

За разлика от урока в масовото училище където целите са образователни, 
възпитателни и развиващи, в помощно училище те са: 

• образователни; 
• възпитателни; 
• корекционни. 
Това са налага поради факта, че при децата с умствена изостаналост има 

(дефект) увреждане, което трябва да бъде коригирано. 
В практиката си като учител на деца със СОП, при подготовката на всеки урок 

залагам по 2-3 образователни, 2-3 възпитателни и 1-2 корекционни цели. Те трябва 
да бъдат пряко свързани с конкретната тема и задачите, които тя си поставя. 
Залагането на повече цели, особено корекционни, според мен е несериозно защото, 
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ако с един час можем да коригираме и реч, и мислене, и памет и т. н. то детето няма 
да е с умствена изостаналост. 

Всеки урок се състои от три части: 
1. Уводна част. Продължителността и е в рамките на 5 – 8 минути. Тя е 

изцяло съобразена с темата, която ще се разглежда по време на часа. Има разлика 
и в зависимост от вида на урока – дали е за нови знания или за затвърждаване. 

Уводната част съдържа актуализация на старите знания, т.е. учителя задава 
въпроси, свързани с предстоящата тема, но изучавани предходни часове. Много е 
добре когато има пренос на знания от един предмет към друг, например децата 
изучават месеците от годината и учителя изисква да отброят колко са те. По този 
начин се включват знания и по математика, а урокът е по Човекът и природата. 

Много е важно учителят да мотивира в тази част на урока децата за работа, 
защото по този начин ще бъдат постигнати по-добри резултати. 

В уводната част могат да се използват гатанки, кръстословици (които при 
определено попълване – хоризонтално или вертикално разкриват темата на урока), 
песнички, стихотворения, различен нагледен материал – табла, енциклопедии, 
книжки и т. н., като целта е по-добро припомняне на изучения до момента учебен 
материал по темата и постигане на положителна нагласа за работа па време на 
часа. 

Всичко което се прави в уводната част на урока е с цел припомняне на стария 
учебен материал и плавно преминаване към темата на урока. 

2. Същинска част. Учителят поставя темата на урока. Записва я на дъската, 
а учениците в тетрадките си. След това започва същинската част на урока. В 
зависимост от това по кой учебен предмет е той следва методиката на съответната 
дисциплина. Както вече отбелязах в началото, най-голяма свобода учителят има в 
часовете по родино и природознание. Тъй като материята е по-близка до децата и 
съдържа теми от заобикалящата ги действителност, тези часове протичат много 
леко, спокойно и с голяма активност от страна на учениците. 

В часовете по български език и литература в зависимост от жанра на 
изучаваното произведение – приказка, разказ, стихотворение, се следва определена 
последователност. 

Същото се отнася и за учебните предмети по останалите направления от 
учебната дейност (програма). 

Продължителността на същинската част е в рамките на 20 – 25 минути. 
3. Заключителна част. Тя има за цел да обобщи всичко онова, което е 

изучено по време на часа. Повтарят се и се обясняват новите думи (ако има такива), 
правилата, поговорките, направените изводи. 

В заключителната част се поставят задачите за домашна работа. 
В края на часа задължително се прави преценка за работата по време на 

урока: „Доволна съм от работата на …”, „Очаквам малко повече от…” и пр. 
Желателно е специалният педагог да поощрява работата на децата. 

Абсолютно недопустимо е децата да бъдат строго критикувани и наказвани по 
какъвто и да е начин. 

Продължителността на урока в помощно училище в зависимост от класа в 
който учат децата е следната: 

• І клас – 35 минути; 
• ІІ клас – ІV клас – 40 минути; 
• V – VІІІ (Х) клас – 45 минути. 
Основни грешки, които се допускат при разработване на уроците: 
• липсва някоя от частите на урока – уводна или заключителна, а понякога и 

двете; 
• неправилно разпределени във времето части на урока; 
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• прекалено кратък (10 – 15 –20 минути) или много дълъг урок (над 40 – 45 
минути); 

• дават се на учениците непосилни задачи за домашна работа: например. 
да напишат 2 – 3 листа с голямата буква „А“, да прочетат приказката 5 пъти и т. н.; 

• урокът е прекалено академизиран, съдържа много нови думи и стилът на 
преподаване на специалния педагог е неразбираем или труден за децата; 

• учителят работи само с най-добрите ученици в класа и пренебрегва 
останалите; 

• учителят не успява да мотивира децата за работа, материалът не е 
интересен за учениците и урокът се превръща в монолог от страна на учителя; 

• специалният педагог не успява да организира децата за работа – по време 
на часа те не внимават, пречат, липсват им химикали, моливи, учебници, тетрадки и 
други учебни пособия, които са им необходими за работа. 

Възможности за оптимизиране на урока в и повишаване на ефективността 
на работа при деца с умствена изостаналост: 

• намаляване на времето за организиране на класа (съответно детето – ако 
се подпомага индивидуално) за работа; 

• съкращаване на времето за проверка на домашната работа; 
• отделяне на възможно най-малко време за устно индивидуално изпитване; 

използване на фронталните форми на проверка; съчетаване в отделни случаи на 
индивидуалното изпитване със самостоятелна писмена работа; 

• възлагане на диференцирана домашна работа главно с практически 
характер; 

• включване на учениците в самостоятелната работа при усвояване на 
новите знания – учителят излага само основното, а останалото учениците усвояват 
самостоятелно; 

• редуване на периодите на активно натоварване с периоди на почивка; 
• използване на повече нагледни материали; 
• даване на новата информация на по-малки дози, части; 
• частични обобщения да има не само в заключителната част на урока, а и 

по време на същинската част, след получаване на нова информация или достигане 
до определен извод. 

Чести грешки, които допускат специалните педагози (предимно по-младите 
учители) и най-вече студентите: 

• работят предимно с добрите ученици в класа; 
• оставят децата да отговарят само с едносрични отговори с „да“ или „не“; 
• задават въпросите по начин, който не е разбираем за учениците; 
• не наблюдават какво пишат децата в тетрадките си; 
• твърде често забравят да похвалят добрите ученици и резултатите им, но 

за сметка на това нагрубяват „лошите“ и то пред целия клас; 
• работят предимно и единствено с учебниците. 
Съществува една важна зависимост – колкото по-рано е настъпило 

увреждането, толкова по-сериозно е нарушението засегнало ЦНС, зрение, слух, 
опорно-двигателен апарат, реч. 

Езиково-говорните нарушения могат да бъдат коригирани, чрез системна 
логопедична работа. 

Децата с нарушено зрение или с нарушен слух в по-голямата си част са със 
съхранен интелект.  

Най-сериозен е проблемът при децата с умствена изостаналост поради 
нарушенията в интелектуалната сфера и нарушената познавателна активност. 
Липсата на готовност за участие в училищен труд и слабата познавателна активност 
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на децата с умствена изостаналост, дифузното или локално нарушение на 
познавателните им процеси, наличието на нарушения в тяхното личностно 
формиране и статус, които понякога са значителни, отклоненията в емоционално-
волевата им сфера и пр. определят особеностите на учебното съдържание в 
помощното училище, методите и методическите похвати на обучение и възпитание, 
принципите на организация на различните дейности и на учебните програми, както и 
на учебните пособия. Тези особености на децата с умствена изостаналост отличават 
процеса на обучението и възпитанието им от аналогичните процеси както в някои 
типове специални училища, каквито са училищата за глухи, тежкочуващи и за слепи 
деца, така и от учебните заведения от масов тип. Много често в помощното училище 
се налага преодоляването на редица вторични недостатъци, формирани в процеса 
на неадекватното за тези деца обучение в общообразователното училище 
(С.Николова, 2007). 

Трябва да се прави разлика между урок и самоподготовка. И 
самоподготовката се състои от три части както урока: уводна, същинска и 
заключителна, но те не са така строго регламентирани. Учителя има по-голяма 
свобода в работата си, децата задават въпроси за неща които ги интересуват, 
припомня се изученото през сутрешните часове, подготвят се домашните работи и т. 
н. Децата могат да се разхождат из стаята и да извършват дейности по желание. 

Умствено изостаналите ученици срещат затруднения при формиране на 
понятия за предметите и явленията от заобикалящия ги свят, трудно превключват от 
една дейност към друга, неправилно пренасят усвоените знания и умения в нови 
ситуации и условия, речта им твърде често е нарушена и т. н. Това изисква да се 
съобразяват всички тези особености при подготовката и разработването на уроците 
по различните учебни предмети. 
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Abstract: When parents learn that their child has a delay in the development or other 
violation, for them it is "shocking news". Adaptation of parents to the new reality goes 
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process of acceptance and awareness of the disorder diagnosed their child is long and 
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Keywords: children with special educational needs, parents' reactions, principles of 
communication, forms and means of communication 

 
Както е известно, силата на фактите няма равна на себе си. Със своята 

автентичност те говорят много повече за същността на нещата, отколкото и най-
мъдрите слова на писателите или научните аргументи на изследователите. И така, 
имат думата фактите (З.Добрев, 2002).  

Личната история на С.П. звучи познато: „Забременях след дълго чакане и 
надежди…Дойде моментът на раждането, не усетих болките, мислих постоянно за 
бебето, какво щастие ме очаква и колко много ще го обичам…До сутринта когато 
влезе детския лекар в стаята и ме извика навън…вървяхме по дългия коридор , 
педиатърката започна да говори – „Родихте прекрасно бебе с нормален ръст и 
тегло…Имаме съмнения, че е със Синдрома на Даун”. Тук ми се подкосиха краката, 
не можех да дишам, зави ми се свят. Какво стана? Най-хубавото което чаках се 
оказа с някакъв проблем, Боже, какво ще правя…Оттам нататък почти нищо не 
помня като разговор, дали не чувах, защото ми кънтяха думите й в ушите ми – 
„Имаме съмнение за Синдром на Даун”. Всичко свърши, мечтите ми, животът ми, не 
знаех къде се намирам. Следващите няколко месеца ги изкарах в плач, за което сега 
се чудя защо съм го направила. Паола, моята дъщеря, ме радва всеки ден с нейния 
смях и щастливо личице. Тя ме кара да се чувствам истински щастлива. По-бавно 
стават при нея нещата, но стават и съм горда, че имам точно тази дъщеря. Всеки 
ден ме дарява с усмивки и с нейните постижения. Ако мога да върна времето назад 
и да променя тогавашното си настроение, бих го направила, защото тя не го 
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заслужава” (7). Това са редове от личната история на една българска майка, 
споделена в сайта на Национална асоциация на ресурсните учители в България. 

Когато родителите научават, че детето им има задръжка в развитието или 
друго нарушение, което може да е, но може и да не е установено с точност, за тях 
това е „шокираща новина”. Патриция МакГил Смит (2003) определя съобщението за 
това, че детето й има проблеми в развитието като „удар”. Тя описва преживяванията 
си по следния начин: „Бях изненадана от тази новина, спомням си че това бяха 
дните, в които се разби сърцето ми. Някой може да сравни тези дни с усещането, че 
на главата му е нахлупен черен чувал, който ти пречи да виждаш, да чуваш и да 
мислиш. Една майка описва подобни чувства като удар с нож в сърцето. На някого 
тези определения може да изглеждат твърде драматични, но от своя опит мога да 
кажа, че е тъкмо обратното – те не описват напълно ония емоции, които изпълват 
сърцата и мислите на родителите, научавайки „лошите” новини за своето дете.”  

Патриция МакГил Смит (6, 2003) твърди, че семействата в подобна ситуация 
могат да си помогнат сами. Важното е да осъзнаят, че не са сами. Според нея, 
родителските реакции в този труден период си приличат.  

• Неприемане – това не може да се случи на мен. 
Това е първата реакция на всеки родител. Това е и първата реакция на всеки 

човек, попаднал в трудна и неприятна ситуация (болест, катастрофа, уволнение от 
работа и т.н.).  

• Гняв – в самото начало най-често насочен към лекарите, които съобщават 
за увреждането на детето. 

Трябва да се има предвид, че гневът може да се отрази на отношенията 
между съпрузите, на взаимоотношенията с по-възрастните членове на семейството 
(баби, дядовци), както и на контактите с роднини и близки. Гневът е най-силното 
чувство, през което преминават всички семейства. Това е усещане за голяма скръб и 
огромна и неочаквана загуба, която не може да се обясни и лесно да се преодолее. 

• Страх – от неизвестността. 
Неизвестността плаши родителите много повече отколкото точната 

информация по отношение на диагнозата на тяхното дете и перспективите за 
неговото развитие. Въпреки това, всички родители изпитват многобройни страхове 
за бъдещето на своето дете – как ще изглежда на пет, на десет години; как ще се 
справя ако ги няма; ще може ли да се научи на нещо; ще може ли да обича, да се 
смее да учи …и всички неща, за които са мечтали.  

Наяве излизат и други въпроси без отговор, които пораждат страх. Те са 
свързани с притеснението, че състоянието на детето може да се влоши и това 
поражда песимизъм. Освен това, налице е страх от „отхвърляне от обществото”, от 
това как подобна ситуация ще се отрази на живота на останалите членовете на 
семейството – братя, сестри. Родителите се замислят дали да имат още деца, дали 
те ще са здрави. Изпитват съмнение, че другият родител може да не обича 
„различното” дете. Подобни мисли често обезкуражават родителите. 

• Вина – дали родителите не са причина за състоянието на детето. 
Безпокойството поражда въпроси и съмнения – „Дали сбърках някъде?”, 

„Всичко ли по време на бременността беше нормално?”, „Грижих ли се достатъчно 
за себе си?” и пр. Понякога това чувство за вина може да намери израз в религиозен 
аспект – като Божие наказание.  

• Объркване – появява се поради това, че родителите не са наясно с това, 
което им се случва в момента и това, което им предстои. 

Симптоматиката на объркването включва неспособност за вземане на 
решения, безсъние, свръх емоционалност, невъзможност за осмисляне на 
информация или изопачаване на приетата информация. Объркването се дължи и на 
обстоятелството, че родителите се сблъскват ежедневно с нови факти относно 
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нарушението на своето дете, чуват нови термини, които се опитват да разберат, но 
им се струва, че те и специалистите като че ли говорят на „различни езици”. 

• Безсилие – трудно за семейството е да приеме, че е неспособно да 
промени ситуацията. 

Постепенно родителите осъзнават, че не могат да променят факта, че тяхното 
дете е с увреждане. За да се преодолеят чувствата на безсилие е необходима 
подкрепа – да им се вдъхне вяра, че не са сами и могат да се справят с 
възникналите проблеми. Въпреки това, е много трудно да приемат препоръките от 
специалистите, техните мнения и преценки. Трудността се изразява и в това, че тези 
хора са непознати, с които предстоят да се градят отношения на доверие. 

• Разочарование. 
Родителите не приемат факта, че детето им е несъвършено. Това наранява 

егото им, не се вписва в ценностната им система. Чувството на разочарование 
заедно с представите на родителите за детето до този момент много често 
препятстват изграждането на правилно отношение към него и пречат да се 
възприеме то като личност, която се поддава на развитие, личност, която е ценна с 
многобройните си качества. 

В работата си специалистите (и най-вече психолозите) се срещат с много 
семейства, които имат смелостта да споделят страховете, болката, очакванията и 
надеждите си, както и да приемат предизвикателствата, когато в семейството се 
роди дете с увреждане. За да стигнат до детето такова, каквото е, с неговите 
потребности и индивидуален темп на развитие, родителите преминават през 
различни фази на скърбене. В психологичната литература са известни като ,,Фази 
на траура”. Можем да ги срещнем и като DABDA (Denial, Anger, Bargaining, 
Depression, Acceptance). При някои родители започват още преди раждането на 
детето, а при други, непосредствено след раждането. 

Първа фаза. Denial (Шок и отричане) – първоначална реакция. Той е 
емоционална защита на родителите срещу внезапно обземане на чувството за 
загуба на детето, което са очаквали, детето, което са искали да имат. Докато са в 
шок, родителите се затрудняват да вземат решение. Те са объркани, не знаят дали 
да се доверят и да приемат диагнозата. Отричането е временна защитна реакция. 
Преживяването е загуба на желаното здраво дете. В представите си не са 
допускали, че може да се роди дете с увреждане. Те търсят консултанти и 
медицински специалисти, с надеждата, че диагнозата е нереална. Процесът се 
съпътства с много болка и страдание. 

Втора фаза. Anger (Гняв) – интензивността на емоциите и чувствата е много 
висока. Емоциите са хаотични, наситени с ярост, омраза, обвинения. Чувство за 
вина, често насочена към майката, която не е родила здраво дете. Вината е 
насочена и от майката към самата себе си. Нарушеното общуване и търсене на 
виновност рефлектира върху партньорската двойка. Във втората фаза можем да 
срещнем чувство на неосъзната омраза към детето с увреждане. Омразата е 
следствие на чувства на страх и безсилие за справяне с проблема, тъй като 
проблемите на детето са причина за нарушаване на нормалния жизнен цикъл и 
общуване. Това е фазата, в която дълго време се остава или има периодични 
завръщания. 

Трета фаза. Bargaining (Сделка или Пазарене) – родителите разбират 
състоянието на детето си, както и промяната, която настъпва в живота им. 
Рационално приемат, че имат дете с увреждане, но емоционално трудно 
преработват информацията. Нарича се ,,сделка”, защото се опитват да сключат 
сделка с лекари, специалисти, с партньора, дори със себе си, за да бъде разрешен 
проблема. Този тип илюзорно договаряне е свързано с вътрешни и външни 
конфликти. 
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Четвърта фаза. Depression (Депресия) – родителите имат преживявания за 
безнадеждност, отчаяние, самота, тъга. Често се затварят в себе си и социално се 
изолират. В депресивната фаза някои родители споделят, че изпитват 
психосоматични симптоми, като нарушен сън, гадене, умора, сърдечни проблеми, 
усещане за задушаване. Оставането в депресивната фаза води до неразрешаване 
на цялата криза по скърбене. Важно е да бъдат чути, разбрани, подкрепени. 

Пета фаза. Acceptance (Приемане) – включва постепенно осъзнаване на 
проблема, който детето има. Родителите вече са готови да приемат детето такова, 
каквото е, с неговите нужди и специфики; готови са да се мобилизират и да търсят 
рационално решение. Често ги чуваме да казват: ,,Имаме сили да се справим, 
независимо от трудностите”; ,,Това е нашето изпитание”; ,,Детето избра нас, защото 
знае, че ние можем да му помогнем”; ,,Детето избра нас, защото това е нашето 
изпитание като родители”. Те не се питат ,,Защо точно нас?”, а казват ,,Има и други 
като нас”. Те вече са готови за помощ и взаимопомощ. 

Повечето автори са на мнение, че приспособяването на родителите към 
новата реалност преминава през три основни стадия: 

1) Стрес, вина, агресивно поведение или отричане на ситуацията. 
В този труден първи стадий родителите не само търсят вината във всеки – в 

себе си, в партньора, лекаря, но проявяват агресия понякога дори и към детето, 
което е различно от другите деца. 

2) Съжаление и огорчение. 
Едновременно със съжалението, което родителите изпитват към своето дете 

и към себе си, се забелязват признаци на отговорно поведение, свързано със 
задълженията им. 

3) Адаптация. 
Това е време на приемане на ситуацията и организиране на живота на 

семейството в зависимост от нарушенията на детето. 
И.Петров (2010) условно обособява три основни категории семейства, в които 

има дете с увреждане 
• Семейства, в които след появата на увреждането и поставянето на 

диагнозата на детето, независимо от ситуацията се постига адаптация (семейна и 
социална) към новата реалност. 

• Семейства с амбивалентно поведение, в които независимо от подкрепата 
и усилията на специалистите, не се формират адекватни представи за състоянието 
на детето и неговите възможности за развитие. 

• Семейства, в които се смесват описаните по-горе ситуации, но 
преобладават отклонения във вътрешносемейната и извънсемейната адаптация 
(Z.Matejcek, И.Левченко, О.Проходко, 2001). 

Взаимоотношенията в семействата на деца с увреждания са изключително 
сложни. В последните десетилетия те се превръщат в един от актуалните проблеми, 
разглеждан от различни гледни точки – социална, медицинска, правна, 
психотерапевтична, педагогическа рехабилитация, качество на живот на детето и пр. 
Независимо от това как семейството се справя с появилия се проблем, неговият 
психичен статус е особено обременен. Според редица проучвания, 40% от майките 
на деца с увреждания изпитват силни негативни чувства – вина, срам, 
непълноценност, страх, дори суицидни мисли и опити. Раждането на такова дете и 
грижите около него обременяват социалните контакти на родителите, а 
напрежението в отношенията между тях довежда до развод в над ¼ от засегнатите 
семейства. При дълбоки и тежки нарушения в развитието на новородените, 
процентът на разводите в засегнатото семейство е много по-висок. Оттук е видно, че 
цялата сложна и разнообразна картина…в семейството налага подходяща 
специализирана психологическа и психотерапевтична намеса (И.Петров, 2010). 
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Раждането на дете с тежко нарушение в развитието създава трудна житейска 
ситуация в семейството, променя обичайното му функциониране и го изправя пред 
сериозни предизвикателства (И.Петров, 2011). Но при цялата тази сложна ситуация 
е много важно за родителите да разберат чувствата и емоциите, които те изпитват, 
да осъзнаят, че те не са сами и могат да вземат конструктивни решения и действия 
по отношение на своето дете, че има институции и специалисти, които могат да им 
окажат подкрепа и да им помогнат. 

Съветите, представени от Патриция МакГил Смит (6, 2003) в подобни случаи 
са проверени в практиката, т.е. те са работещи. 

• Търсете помощта на други родители. 
В съвремието съществуват различни неправителствени организации, 

неформални обединения и групи от родители на деца с различни нарушения в 
развитието за взаимопомощ и подкрепа. Именно към тях трябва да се обърнат 
семействата, веднага след научаване на диагнозата на своето дете. Необходимо е 
да се водят разговори както с други родители с подобни проблеми, така и в 
семейството между членовете му – да се споделят чувствата, да се подкрепят 
взаимно, да се преценяват различните гледни точки за решаване на проблемите. По 
този начин семейството се сплотява и става по-силно. Ако в семейството има и 
други деца, то те не трябва да се игнорират. Здравите деца също имат 
необходимост от внимание, подкрепа и емоционална стабилност. В подобна сложна 
ситуация родителите не винаги са в състояние да общуват нормално със своите 
деца. Затова ако се налага, добре е да се потърси мнението и намесата на 
професионален психолог или психотерапевт. 

• Живейте днес, не мислете за утре. 
Мислите за бъдещето могат да парализират човека. Въпроси като: „Ако 

утре…?”, „Дали детето ще се справи без мен?”, „Дали ще успее да…?” са 
разрушителни. В самото начало на родителите може да им се струва невероятно, но 
нещата ще започнат да се случват стъпка по стъпка, всеки ден по малко. Тогава 
постепенно ще се върне и вярата ми във възможностите на детето, и усмивката на 
лицата им, и надеждата. 

• Запознайте се и научете специалната терминология. 
Не трябва да има страх от новите термини, с които семейството се сблъсква. 

В такива случаи е най-подходящо да се изяснява смисъла на всеки термин. Дори и в 
обикновен разговор със специалист (лекар, психолог, специален педагог), ако се 
употребява непознат термин, без излишни притеснения и страх родителите трябва 
да се интересуват от неговото съдържание. 

• Търсете повече и допълнителна информация. 
Семействата които имат деца с увреждания колкото си приличат в своите 

преживявания, толкова се и различават. Някои от тях търсят и намират огромен 
обем от информация, други не са толкова настоятелни. Важно е да се търси точна и 
достоверна информация, да се отсява важното и определящото в многобройните 
публикации по конкретната тематика. Родителите трябва да търсят отговори на 
своите въпроси. Само така те ще започнат да разбират по-добре своето дете. Преди 
срещите с различни специалисти (лекари, психолози, ресурсни учители и др.) 
родителите е добре да се обмислят въпросите, които ще зададат. Наред с това те 
трябва да изискват екземпляри от всички документи, касаещи състоянието на 
тяхното дете. 

• Не се плашете. Не се притеснявайте да показвате това, което 
чувствате. 

В присъствието на лекари, учители или терапевти често родителите се 
чувстват несигурни, притеснени. Неувереността им особено нараства когато тези 
специалисти са със значителен професионален опит. Професионализмът на хората 
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работещи с детето със специални образователни потребности не трябва да 
обезсърчава родителите. Напротив, те трябва да са спокойни да се интересуват и 
питат за всичко, което касае тяхното дете. Важно е родителите да научават колкото 
е възможно повече за състоянието на детето и за това какви взаимодействия с него 
се предвиждат от страна на различните специалисти. 

Понякога родителите (особено бащите) се страхуват да покажат чувствата си, 
мислейки че са проява на слабост. Необходимо е осъзнаят, че не трябва да крият 
чувствата си и да се притесняват от това, което изпитват. Трудно могат да се 
овладеят огорчението и гнева, особено когато се осъзнае, че надеждите и плановете 
за бъдещето на тяхното дете се променят. Негативните чувства никога не са добър 
съветник в която и да е ситуация. В такива моменти понякога се налага да се окаже 
психологическа помощ на родителите, за да се върне вярата им и да се подготвят за 
житейски предизвикателства, които ще изискват повече сили и енергия. Оптимизмът 
е най-доброто лекарство за съществуващите проблеми. Във всичко което ни се 
случва, в действителност винаги има и нещо добро.  

• Бъдете реалисти. 
Да бъдем реалисти – това е да приеме, че в живота има неща и ситуации, 

които могат да се променят и други, които не могат да се променят. Родителите (с 
помощта на специалистите) трябва да са наясно кое може да търпи промяна и кое 
не. 

• Помнете, че времето „работи” за вас. 
С течение на времето много от трудностите и проблемите, свързани с детето 

със специални образователни потребности се решават. Това в никакъв случай не 
означава, че възпитанието и развитието на детето ще е лесно и безпроблемно. 
Когато има вярно поставена диагноза, ранно начало на корекционно-
компенсаторните дейности и с него работят в екип родители и специалисти, то много 
по-бързо и видимо ще се са налице и първите положителни резултати. 

• Не забравяйте за себе си. Не се самосъжалявайте. 
В стресови ситуации обикновено хората реагират по еднакъв начин – не се 

хранят добре, не могат да спят, не си почиват, затварят се в себе си и в дома. 
Семействата на деца със специални образователни потребности не трябва да 
прекъсват контактите с външния свят. Самосъжалението е вредно, толкова колкото 
и съжалението от страна на другите хора. На тях повече от всякога са им 
необходими общуване, емоционална подкрепа и съчувствие от близки и приятели.  

• Преценете как да реагирате на хората от вашето обкръжение. 
В самото начало, пък и след това родителите са лесно раними и често се 

огорчават от отношението на околните към тях и към детето им. Те трябва да 
разберат, че подобни реакции са в резултат на незнанието на хората за конкретна 
болест или нарушение. Понякога това е проява на неразбиране или страх. 
Родителите трябва да преценят как да реагират на втренчените погледи и 
арогантните и любопитни въпроси и да не губят твърде много енергия преживявайки 
неприятните реакции на хората. 

Когато се появи проблем, добре е родителите да го обмислят спокойно, за да 
намерят най-правилното му решение. 

• Не забравяйте, че това е вашето дете. 
Най-важното нещо за родителите е това, че окончателното решение за всяко 

действие се взема от тях, защото се отнася за живота и съдбата на тяхното 
собствено дете. Независимо от това, че развитието на детето им ще се различава от 
това на другите деца, това не означава че то е по-малко ценно или по-малко 
нуждаещо се от внимание и любов. 

Семействата на децата със специални образователни потребности са тези, 
които носят отговорност за своите деца до края на живота си. Семействата имат 
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различни нужди, възможности и приоритети. Някои семейства имат по-голяма нужда 
от помощ от други. Всяко семейство има уникални силни страни и потребности (С. 
Игнелзи, 2001). 

За много родители чувството на самота и изолация е силно, а процесът на 
приемане и осъзнаване на диагностицираното нарушение на тяхното дете е дълъг и 
мъчителен. За да се избегне самоизолацията на родителите и проявите на 
враждебност към всички и всичко е наложително работата с тях от страна на 
специалистите да започне възможно най-рано.  

Основните цели на консултирането на родителите и членовете на 
семейството, независимо дали по време на рутинна визита или в по-екстензивна 
семейна среща, включват: 

• развиване на доверителен контакт със семейството; познаване на всеки 
член; приспособяване към стила на общуване на общуване на семейните членове; 
създаване на обстановка, в която всеки член ще се чувства подкрепен и в 
безопасност. 

• организиране на групата (родители – специалисти), така, че 
комуникацията да е чиста; да се да се установят конкретни, взаимни и достижими 
цели на интервюто (консултирането); 

• идентифициране на силните страни, ресурсите и подкрепата, с които 
разполага семейството; 

• установяване на план, който позволява на семейството да работи с екип 
от съответни специалисти за справяне с проблема. 

Факторите, които определят ефективна комуникация между специалисти и 
родители са проявен интерес, загриженост, топло отношение и отзивчивост. Трябва 
да се има предвид фактът, че най-честата критика на родителите засяга 
взаимоотношенията с лекарите и специалистите, работещи с детето им. Тези 
взаимоотношения често имат драматичен ефект върху изпълнението на инструкции 
и върху придържането към интервенцията (подпомагането). Всъщност, без 
ефективно общуване и доверие усилията и на двете страни няма да имат 
необходимия ефект, защото в комуникативния процес се обменя важна 
информация, изграждат се отношения на взаимно разбиране и партньорство. 
Независимо от новите технологични предизвикателства на XXI век, родителите 
винаги ще търсят контакти с професионалисти, от които ще очакват човешко 
общуване и разбиране, съчувствие, съпричастност и подкрепа.  

Целта е семействата да се подкрепят професионално и да разбират, че не са 
сами с болката, емоциите и преживяванията си. 

Идеята за партньорство изисква от специалистите да си зададат въпрос за 
начините, по които предлагат помощ на семействата.  

Средствата за общуване с родителите могат да са под формата на: 
• родителски срещи; 
• консултации; 
• телефонен разговор; 
• он-лайн общуване; 
• посещения, празници; 
• обратна връзка от родител. 
По време на родителските срещи и консултации специалистите (специални 

педагози, психолози и др.) спазват следните правила за общуване: 
• Отдайте цялото си внимание на говорещия. 
• Перифразирайте изложените от родителя проблеми. 
• Признайте чувствата на говорещия. 
• Не влизайте в спор – никой не печели. 
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• Пазете егото на родителя. 
• Дискутирайте проблемите един по един. 
• Слушайте. 
Родителите трябва да си тръгнат с усещането, че някой ги е разбрал и им е 

помогнал да изградят стратегия за справяне. 
Семейно ориентираният подход е комплекс от начини, които признават 

способността и компетенциите на семействата; засилва техните връзки с 
поддържащите мрежи; уважава техните права да вземат решения. Семейно 
ориентираният подход разглежда семействата като основни ,,агенти” на промяната в 
техните деца. Ролята на специалистите е да подпомагат семейните нагласи, цели и 
дейности, така, че семействата да могат да подкрепят по-добре децата си. 
Специалистите се стремят да съдействат на родителите в стремежа им за промяна 
в начините, по които родителите и всички членове на семейството се адаптират към 
специалните потребности на детето в ежедневието, като възможно най-много се 
ограничи семейния разпад. Родителите и членовете на семейството се подпомагат 
за да посрещнат нуждите на детето по най-добрия начин, без да пренебрегват 
своите собствени потребности. Целта е детето да има оптималното качество на 
живот, както чрез терапия, рехабилитация, така и чрез превенция на други 
проблеми. Предоставя се информация за ресурси, която е лесно да се обясни и се 
помага на родителя да разбере какво се случва, за да знае той какво може да 
направи. Помага се на родителя да се справи със своята ситуация, на база неговите 
потребности. Специалисти и родители работят съвместно и обменят знания. 

В семейно ориентирания подход семейството се разглежда като ,,група хора, 
които се определят като значими за това той/тя да се чувства във физическо и 
емоционално благополучие”. Семейството е всяка група от хора, свързани 
биологично, емоционално или законово. 

За съжаление семействата често са неглижирани в здравната грижа, вероятно 
поради това, че нашата култура е индивидуално ориентирана и придава повече 
важност на автономността вместо на свързаността. Но семействата играят роля във 
всички взаимодействия, независимо от това дали семейните членове присъстват 
или не. В семейно ориентирания подход работят в сътрудничество лекари, 
специалисти, родители, както и всички други, ангажирани със здравето, грижата и 
възпитанието на детето. Според Agnes Csikos (2004) повечето убеждения и 
поведения се създават и поддържат в семейството. То е нашият най-основен и 
продължителен контекст на влияние. Семейството може позитивно или негативно да 
повлияе на здравето и болестта. 

Специалистите по психично здраве са на мнение, че готовността на родителя 
да се обърне към друг за съдействие и подкрепа е сила, която може да допринесе за 
подобряване на живота в еднаква степен както на възрастните, така и на детето със 
СОП. Много родители достигат трудно до решението да потърсят специализирана 
помощ, страхувайки се от излизането на проблема извън семейството. Понякога те 
признават, че не могат да се справят с възпитанието на децата, в повечето случаи 
отричат съществуването на проблем или опитват да убеждават себе си, че времето 
ще промени нещата.  

Семейното консултиране е основна форма за подкрепа на родителите на 
деца с проблеми. То се осъществява от психолози или психотерапевти, обучени в 
работата със семейства и предполага специална професионална подготовка. 
Помощта, която родителите могат да получат по време на консултациите е 
ориентирана към подобряване на техните комуникативни умения и промяна в 
утвърдените модели на общуване. На тези консултации има възможност да се 
овладеят различни техники за намаляване на стреса, вземане на решения и 
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преодоляване на конфликти. Консултацията с психолог със сигурност ще им помогне 
да се справят с изпитваните чувства на гняв, вина, тревожност. 

В областта на семейното консултиране България стои на едно от последните 
места в Европа.  

Трудно взетото решение за външна подкрепа често се корени в страха на 
родителите от среща със специалист. Доверието между двете страни е онова 
условие, което осигурява успешна работа и то трябва да бъде постигнато. 

Един от основните въпроси задаван от родителите на деца със СОП е насочен 
към онова, което биха могли да правят, за да се развива детето в позитивна насока. 
Макар да не съществува еднозначен отговор, се открояват някои основни принципи, 
отнасящи се към всяка детска възраст, на които родителите могат да се позоват: 

• Не губете надежда. 
• Не упреквайте себе си и своите деца за проблемите. 
• Приемете детето си такова, каквото е. 
• Потърсете помощ своевременно. 
• Помагайте на детето да бъде самостоятелно, не го правете зависимо. 
• Възлагайте задачи и изисквайте изпълнението им. 
• Намирайте винаги време и желание. 
• Откривайте силните страни на вашето дете и ги развивайте. 
• Родители, детето ви не се нуждае от вас просто като приятел. То има 

нужда да му бъдете взискателен приятел!!! 
Родителите трябва да осъзнаят, че взискателният приятел е човек, който 

постъпва така, сякаш винаги е на страната на детето, но дава да се разбере, че 
няма да се примирява с щуротиите му. С него не винаги е приятно, понеже е готов 
да каже в очите неща, които детето понякога не иска да чуе за себе си, но на такъв 
приятел можете да разчита винаги, когато е в беда. Да бъдеш взискателен приятел 
на детето си се изисква желязна воля. Родителите трябва да помогнат на децата си 
да научат, че докато растат, всички важни решения в живота им ще зависят от 
родителите им. 

При взаимодействията си със специалистите родителите приемат, че трябва 
да бъдат най-голямата опора на детето си. Това означава да обръщат по-голямо 
внимание на неговите силни и положителни страни, а не на дразнещото поведение. 
Когато детето наистина се затрудни или уплаши, именно родителите са тези, които 
трябва да кажат:,,Знам, че можеш да се справиш.” и сами да повярват в това. 
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 навечерието на най-
светлия празник на 
знанието и духовността  

1 Ноември - Денят на 
народните будители 
разговаряхме за ценностите, 
за промените от които има 
нужда съвременното 
възпитание и образование, 
както и за стойностите и 
приоритети,  които трябва да 
са водещи за тях.  

 
Доцент Факирска, познавате 

отблизо и в дълбочина двете най-
важни сфери на обществения сектор 
възпитанието и образованието, как 
мислите, всичко наред ли към наши 
дни? 

Когато говорим за децата, трябва 
да бъдем много внимателни и отговорни 
и да не си служим с клишета. Те не само 
са нашата отговорност и радост, но и 
нашата голяма грижа. Каквото сътворим 
сега, такова ще бъде бъдещето на 
нашите наследници. Знаем и сме чували 
много умни сентенции за това да пазим 
природата за нашите деца, да построим 
бъдещето им и така нататък. В същото 
време ми се струва, че твърде 
безотговорно и необмислено правим 
промени в учебните планове и в закона 
за средното образование. Въпреки че 
много често сме свидетели на тревожни 
съобщения за прояви на агресивност от 
деца към деца, от учители към деца и, за 
наш най-голям срам, от родители към 
учители, ние като общество не правим 
нищо съществено да променим 
ситуацията. Явно нещата не са наред, а 

да има подобни прояви. 
Смятам, че са нарушени 
основни ценности в 
българското общество и 
това може само да ни 
тревожи и плаши. Не е 
нормално да пресираме 
толкова силно 
учителството. Не е 
нормално да удряме 
плесници на учителите. 
Но в същото време не е 

нормално учител в детската градина да 
малтретира едно шестгодишно дете 
така, че да остави белези по малката 
детска ръчичка, а директорът да се 
опитва да омаловажава този факт, 
единствено, за да спаси собствения си 
стол. Агресията поражда агресия. Освен 
това у нас все още битува много 
остарялата традиция да налагаме 
волята си над децата, да се опитваме да 
ги моделираме по наш образ и подобие. 
Дори и в новия Закон за предучилищното 
и средното образование липсват нови 
виждания и акценти за емоционалното 
благополучие на децата и учениците, за 
мерки за преодоляване на агресивните 
тенденции. 

Не е наред и фактът, че в много 
общини си позволяват да приемат и 
записват в детските градини по 35-40 
деца в група. Това е възможно поради 
съществуването на т.н. делегирани 
бюджети и „революционното“, според 
управляващите решение парите да 
следват детето или ученика. От една 
страна, директорите си попълват 
бюджетния дефицит, а от друга – 
кметовете удовлетворяват правото на 

В
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гражданите децата им да бъдат 
настанени в детските градини. Кой 
печели и кой губи от това? 
„Печелившите“ са ясни – 
администрацията. Губещи са преди 
всичко децата, но и цялото общество.    

Промените от къде трябва да 
започнат, какво е неотложно и какво 
не ни достига за да се доближим до 
опита и нивото на развитите 
страни ? 

Промените трябва да започнат от 
администрирането на образованието. 
Тези нарушения, за които споменах 
трябва да се прекратят, защото 
превишаването на норматива за 
пълняемост на групите е не само 
нарушаване на един от държавните 
образователни стандарти, но е и 
основният виновник за нарастване на 
агресивността. Ще поясня – един учител 
на 35 деца, всяко от които се нуждае от 
внимание, ласки и обич. Децата са 
принудени да се състезават помежду си 
за това, те крещят, за да бъдат чути. 
Други удрят, блъскат или чупят, за да 
привлекат вниманието на учителя си. 
Трети се свиват обидени и притеснени в 
някой ъгъл на занималнята и събират 
обида и агресия, която може да избухне 
като автоагресия или като агресия срещу 
децата или учителя. 

Другата необходима промяна е  в 
намаляване на образователното 
съдържание и разрешаване на децата 
да играят повече. Сега децата са 
ангажирани да попълват, оцветяват и 
решават десетки страници от книжките, 
предвидени по програмата за 
задължителното и незадължителното 
предучилищно възпитание. Представете 
си, има книжки за оцветяване и 
попълване дори по играта и физическата 
култура! Та това са основни дейности – 
двигателни при това, което означава 
децата да играят, да тичат, да спортуват, 

а не да решават някакви измислени 
задачи в тези книжки, направени за 
финансова изгода на издателства и 
автори. 

Важно е да отбележим, че трябва 
да се променим и по отношение на 
откриването и развитието на талантите. 
В тази насока въобще не се работи в 
българските детски градини и училища. 
Нещо повече, талантите се „убиват“, 
подтискат. Шанс имат само децата, 
които постъпват в някои профилирани 
училища. Не знам за съществуването на 
такива детски градини. 

 
Според Вас, как трябва да 

изглежда съвременната детска 
градина? 

В детската градина трябва да има 
много място за игра, да бъде уютна и със 
спазени стандарти за пълняемост на 
групите. 

Освен това, при повсеместното 
навлизане на съвременните 
комуникационни технологии е престъпно 
в детските градини да няма компютри, 
таблети и модерни мултимедии, за да се 
осигури интерактивното обучение. 
Виждам и голямата роля на 
обучаващата теле-визия със специални 
продукции за децата, каквито, за 
съжаление, не се реализират в 
България! Тук ми се ще да отбележа и 
премахване на дискриминиращата 
практика на т.н. „избираеми дейности“, 
които са платени. Излиза на практика, че 
децата с финансови затруднения не 
могат да избират нищо и остават в 
групите си обидени и разочаровани. 
Спортът, танците и чуждият език трябва 
да бъдат запазени за осъществяване от 
учителите и да са достояние за всички 
желаещи деца. Ние вече имаме добре 
подготвени млади специалисти с чужд 
език и директорите могат да си ги 
осигурят за всички деца безплатно. 
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Как бихте подредили 
основните ценности и приоритети 
на възпитанието?    

Основните ценности, които трябва 
да формираме от ранна възраст са 
доброта, отзивчивост, уважение, 
дисциплина, екипност, искреност, 
толерантност, емпатия и 
любознателност. Без тези качества на 
младите не мога да видя добра 
перспектива за държавата ни. 

Пропускат ли нещо 
съществено родителите във 
възпитанието на децата? 

Ако говорим за пропуски, това е да 
обичат безрезервно и всеотдайно 
децата си, да им посветят цялото си 
време и внимание и да бъдат отговорни. 
Кариерата винаги може да се направи, 
дори и след прекъсване, но детството 
никога не може да се върне или да се 
отложи за определено време и след това 
да се продължи. Всеки миг, всеки ден от 
живота на детето е безценен и 
неповторим. Да се научим да се радваме 
заедно с децата си, да се забавляваме с 
тях и да ги учим на нещата от живота. 
Защото „каквото е детето в играта, 
такова ще бъде и в живота като 
възрастен“. Това не съм го измислила 
аз, а е непрекъснато перефразирана 
мисъл на житейска констатация. 

Дългогодишен универси-
тетски преподавател сте – как 
намирате студентската аудитория 
– имат ли силна мотивация и цели 
студентите ни днес? 

За съжаление не бих могла да се 
изкажа особено възторжено за цялата 
студентска аудитория. Има приятни 
изключения, но за голяма част от 
студентите основният мотив да изберат 
педагогическите специалности е 
сравнително по-лесното влизане и 
завършване на обучението. Много от тях 
изобщо не си и помислят да стават 

учители. Не виждам и мотиви, свързани 
с обогатяване на знанията им. Но какво 
може да се очаква от младите хора на 
едно болно общество с изкривена 
ценностна система.  

 Имате прекрасни внучки, 
времето прекарано с тях 
определяте като…? 

Невероятно, зареждащо, 
обогатяващо ме с обич, опит и емоции. 
Ние възрастните винаги има какво да 
научим от децата – да бъдем искрени, 
емоционални, обичливи, верни. Те го 
могат с неподкупната си детска същност. 
Невероятно е усещането, когато ти кажат 
„ Бабо, липсваш ми! Обичам те!“ Това е 
зареждащо, но и задължаващо. 

Вашите колеги Ви определят 
като голям работохолик, върху 
какво работите в момента? 

Ами опитвам се да довърша една 
отдавна започната книга за детската 
агресивност. Животът непрекъснато ми 
предлага все нови и стряскащи ситуации 
и ме кара да разширявам и обогатявам 
написаното. Но сега съм решила да 
приключа и да предам книгата в 
издателството до края на тази година. 

 
Възпитанието започва от….? 
Утробата на майката. Със 

сигурност от първия ден на появата на 
детето на този свят и завеждането му у 
дома. Как ще му говорим, как ще го 
приласкаваме, как ще му се радваме – 
всичко е много важно. Ако му 
повишаваме глас, ако не осигурим 
неговото емоционално благополучие у 
дома, не трябва да се учудваме, когато 
посегне да ни удари или ни нагруби с 
думи. 

В навечерието на празника на 
Будителите, какво бихте пожелали 
на всички, които са  избрали за своя 
мисия и предизвикателство 
възпитанието и образованието ? 
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Много любов и търпение при 
работа с децата! Много морална и 
емоционална устойчивост, за да 
преодоляват негативните явления на 
живота. Знам, че е ужасно трудно на 
учителите, че цялото общество сме им 
длъжници заради ниския им социален 
статус, но нима техните предшественици 
от миналите времена са били по-
облагодетелствани! С това не искам да 
кажа, че те трябва да се примиряват, но 
трябва гордо да носят учителството и да 
преодоляват трудностите. Учителската 
усмивка поражда радост и доверие и у 
децата. Честит празник и много 
дръзновение! 

Русе, 2015 
 

Доцент доктор Йорданка Факирска е 
специалист по предучилищно възпитание. 
Работи дълги години като старши научен 
сътрудник в Националния институт по 
образование към МОН. Занимава се 
професионално с изследване на детската 
игра, с проблеми и особености на 
развитието на детската личност, с 
нравственото формиране, с условията за 
емоционалното благополучие на детето и 
ролята му за по-нататъшното формиране 
и развитие на личността, с позна-
вателната и умствената дейност на 
децата, обучението и развитието им и 
подготовката им за училище. Защитава 
докторска дисертация на тема 
„Формиране елементи на учебна дейност у 
5-6-годишните деца“. Изследва процесите 
на развитие на детската личност, ролята 
на взаимодействието дете-възрастен, 
изграждането на Аз-образа, само-

развитието и възпитанието на 3-7-
годишните деца. Прави задълбочени 
наблюдения за причините за ранното 
отпадане от училище. В последните 
години усилено изследва причините за 
ранната детска агресия и начините за 
превенция и рехабилитация. Интересува се 
и работи по проблемите на децата със 
специфични възпитателни и 
образователни потребности. Проявява 
интерес към проблемите на възпитанието 
и развитието на децата от етническите 
малцинства и по-специално на ромите. 
Занимава се с проблемите на 
интеркултурното възпитание. Специално 
внимание отделя на въпроса за 
използването на компютър и съответен 
софтуер от децата – ползи и вреди. 
Разработва и сценарии за обучаващи 
компютърни игри за предучилищна 
възраст. Три от разработените игри са 
носители на първа и трета награди на 
МОН. 

От 2010 г. до юни 2015 г. е доцент в 
Русенски университет „Ангел 
Кънчев“.Изнася лекции в магистърски 
програми и пред учители от цялата 
страна. 

Член е на Съюза на учените в 
България, на Балканското общество за 
образование -BASOPED, на Асоциацията на 
професорите от славянските страни -  
APSS. Участва в редица международни 
семинари и конференции по проблемите на 
предучилищното образование. 

 
Автор на учебници, монографии,  

научни статии и доклади. Сред тях: 
Предучилищна педагогика – 

съвременни проекции и проблеми. РУ А. 
Кънчев, ИЦ при РУ „А. Кънчев”, 2012, стр. 
168, ISBN 978-954-712-559-9;  

Педагогически технологии за 
стимулиране на познавателната дейност 
на 5-7-годишните. София, Интерклас, 
2009, стр. 136, ISBN 978-954-91016-2-1; 

Готовност на 5-6 годишните деца 
за обучение в училище. С., Макрокосмос, 
1998, 80 с.;  

Детето - нашият домашен 
любимец. София, НИО, 2000, стр. 112, ISBN 
954-9783-24-3;  

Информационни компютърни 
технологии в детската градина. В: 
Компютърни дидактични игри в детската 
градина (методически насоки). Русе, РУ, 
2012, стр. 2-25, ISBN 123. 


